
B;lgar Sefiri Diyor ki: Balkan Birliğine Taraftarız, ürkiyeiiiiı 
Balkan Konferansında Büyük Bir Rol Oynaması abildir 

Darülfünun- Bugün İzmirimizin urtuluş gün·· dür 
================~-

da barem Dokuz sene evvel bugündü, saat 10 du 
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Yazan: Hakkı Tarık 
darülfünuna karşı olan telakkiler 

ne kadar biribirlne zıt olsa da büyük 
millet meclisinin son bütçe kanunu 
blitün bu telakkileri tatınin edecek bir 
hüıküm ~ bit etti; darülfünununun yü 
rüyüşiinü ıslah artık anlaşılmıştc ki 
falan filan kürsü için bizde mütahas
sıs yoksa oraya bir ecnebiyi getirtip 
oturtmakla elde edilecek nimetler
den değildir. asıl ıslah me\'Z'Uo darill
fünonon kendi teşkilatıdır. 

bütçe encümeninin mazbatası, mil
let meclisinin Ye darülfünun haricin· 
de olanlnrm noktai nazarını pek gü
zel hülasa ediyordu; "darülfünunun! 
ten ile ve ıslahı llizumuna herkes kani 
olmuştur. muhtelif zamanlarda teşeb· 
biiı,, sahasına da geçilmiştir. fakat ht
nüz bir neticeye varılmamıştır. müesse 
se memleketimizin manevi varlığı"da 

büyük bir rol yapmakla mükelleftir; 
daha ziyade geçiktirirsek zararlı olur 
diye düşünüyoruz. vakıa müessesenin 
tekamülü güzide bir müderris muavi
ni sınıfrnm )~etfşmesine. hu da uzun 
zamana bağlıdır; fakat bir teşkilat 

kanunu ve tekfımill esasları tesbitl 
* in kaybolacak zamanları telafi ede
meyiz., diyor, tensik ve ı~lllh fAMı•b.b.G. 

sünfı IJlr an e\.·el file çıkarmak için 
"mtinhasıran darülfünun te._c;kilatını 

ordumuz Kordon boyunda göründü 
Büyük Baş kumandan Mecliste şöyle anlahyordu : 
Ordularımız dokuz EylUlde lzmlre takarrUp etti. O gUn ö§leden evvel saat 10 da 
sUvarl ve piyadelerimiz ayni zamanda lzndre girdi. Biz bu manzarayı lzmlrln 
şarkında bir " Yel kahve,, vardır, oradan, lzmlr körfezinin sathına lnlkls 

eden bir irtisam halinde seyrediyorduk 

tetkik ve teşl<ilat kanunu Hivih:ısıile GUzel lzrnlrlmi zde bl dde 
1 

Gazi bolvar1 
er.n.bıır m .. e i t kt. .. 1 1 B r en b 

u ~e~~n n ~ .ımu esas an- ugün 9 eylüldür. Bundan tam nizin Jmprsına çokt n gelmişti. Gttn-ı lzmtr, her ~~ne olduğu gibf, u-
nr. ihzar etmek uzere. ıcap ed:n ~cnch~ı <lok uz sene e'·el Anadolunun harimine düz saat <>ndu. İlk sü\•arilerimiı ve giln, büyük ve harikülade yüks~~· .. d~: 
miltahassıslarrn celhı saUıhıyetı., nı sokulmak gaflet , .e cür'etini göst~rcn piyadelerimiz ü 1 lzmirin kordon rin bir hissiyatla. bu zafer gununu 
hük~m:te veriyordu. hun~. da .hugiin düşmanı~ e~il~.i~, bitmiş, harap 0 1.

1 
boyunda görün~:ı:r. Pencereler açıı- tes'it ediyor. .. . .... 

darülfunundn hulunanlnr ı~ın yıne da- muş baltı:resı buyük bir • ~te uğra- lı.)or P Ji· 1 b • klarla süs- Diz de bu bliyük ve ulvı gunun ta. 
"ifil .. ·11 • t t• d'l b" •. .. . ' cınccrelc ,ızı 3.) ra d h n . ek r~ bnun md'l.lliml ı terlı~c.e e~tph.?. ı,·d mı~ ır suru hnl~nde lzmi rıhtımın- !eniyor, kapıJ.ır açılıyor, kapılar do· rihini, ruhumuz h!~ ba ak ı rı.)~er ' 

mış lr ten ce ve 1nrn !Aıne an \.·apurlara u J rnl ve bir an cvcl luyo k .. 1 -ı yan se- büyü!< reisin, bilyuk aş uman anın 
· d k" d" d k b·ı . . . r, o aklar, gu en. ag ı . . t 

1
. aıt m:ıd e ta ·ıp e ıyor u. aça ı ınek ıçın dıdınıyordu. Fal,at vinc"ınd . tı'nd .. ,·ar"ılerin insana derin hır hayranıye veren ı-

• · · - e-n ve mınne en su • . encü~nın meclısten geçen hu dog-- kahraman ordumuz harikulfıde bir dizleri 
1 

·nsanl 
1 

ka,,'llası- sanından dinliyelım. 
hukm •• b t t kTt · · .. .. .. .1 1 ne sarı an ı ara .; .. 

ru u ve maz an • eş ı a_ı ~çın yuruyuştcn sonra, ık hcd~f olan Akde. Yordu: Gü 1 lzmir istirdat e<lilmişti. (Alt tanııf 5 inci ıayıfoda) ecnebi mütahassrs celbıne salahıyd ze 

Hiç bir şey 
TUrklerin ileriye gitmek husu
sundaki heyecanh hamleslnl 

durduramaz 

Bir Avusturya gazete
sinin müdürü diyor ki: 

Viyanada çıkan Neue Freie 
Presse gazetesinin direktörü ta-
nınmış gazetecilerden M.A.S. E
lek bir müddettenberi şehrimi• 
zde bulunmaktadır. M. Elek iki 
ay evvel memlektimize gclmif 
ve doğru Ankaraya gitmi§, Ana· 
doluda bir seyahat yapbktan 
sonra şehrimizde kalmiyarak Vi
yanaya dönmüştü. 

Dün bir mubarririmizAvustur
yalı gazeteci M. Elek diyorki: 

- Yeni Türkiye hakkında 
esaslı ve derin tetkikat yapmak• 
tayım. 

Türkiye Cümhuriyetinin ecne
bi memleketlerde daha iyi ta
nmması lazım geldiği kanaatin
deyim. 

Gelecek teşrinievvelde gaze
tem 100 bin nüshalık resimli bir 
ilave neşredecektir. Bu ilave 
Türkiyeye tahsis ve muhtasaran 
genç Türk cümburiyetinin her 
sabadaki terakkiyatından bah
sedilecektir. 

Bunu Ankarada Avusturyayı 
temsı eôen M. Ağust Kıral dil· 
şünmüş ve ilk teşebbüsleri o yap
mıştır. istanbula bu maksatla 
Türkiyede iktisadi, ticari, siyasi, 
içtimai tarakkiyatın muhtelif 
safahatını inceden inceye tetkik 
için geldim. Daha evel Anado
luya ve Ankarnya yaptığım se-

(Lütfen sayıl ayı ç-eviriniz) 

veren maddenin sırası, maa~ıard;ı • ı • ' 
teadül teminini istiyen maddeden n 1 -
önce yazıldıfına bakılırsa. maaşları 

cefrcle tatbik işini, hemen getiril•'Cl'k g"WI ene do "11 ru Ali Kemal nasll yakalandı? 
ecnebi mü1ahıı sıstan alınacak müt:ı-
Jeadan sonraya brrakmak da iltizam 
olundu~u zannolumıbilirdi. ve böy
le ol aydı bugün olduı':ru gibi çıkan ih
tilafların '-el•aletçe bir karara bağlan
masında kanunun aradığı istinat 
noktası temin edilmiş, birkaç aylık 
bir zaman içinde yeniden yeniye bir 
takım müktesep haklar iddiasına yol 
açılmamış olurdu; fakat maaşların 
bir hazirandan haşlıynrak bu cetvele 
göre ödenme i zarureti, darillfünun
da çare iz bir barenı tatbikatı mesele-
i doğurdu. 

haddi zatında ikanuna giren cetve
lin aslr dariilfünundan gelm~Mi ve 
darülfünun böyle bir cetveli müdafaa 
etmek için mevcut müderris ve mual
limlerinin derecelerini o uretle tas
nif etrndş olması lazımdı ki bir fakül
tede beş )'ÜZ lira alacak bir müderris 
bir midir, fazla mıdrr. kanun çık
madan bu tatbikat noktalan kendi-

' 

. apacık ma10m olacaktı. 

~ulgar sefirinin ga
zetemize mühim 

beyanatı 

erıne J k .
1 

• 
mese15. edebiyat f~ ü t~sıne iki ve Bulgar sefiri M. Pavlot 

• .. .. deredecen müderrıs tahsibatı c....h . 'zd b 
ııçuncu f kült . d .. d.. ~ rımı e olunmakta olan Bul-
.oyup da ilahiyat 

8
b. esürnde ~r tııhn- garistan sefiri M. Pavlof ~napları 

~ d den yalnız ır m errıs a . . 
· erece k daha evel hazırlanılnnş Maçkadakı Bulgar sefarethanesinde 
ilsa h koyma bir m h · · · · k 

b . fakülteye yalnız muay- u arrırımızı abul ederek soru-
ı1duğunu, ır d ı h · 

'kt tahsisat ayırmayı eğıfl, an mu tehf suallere cevaben şu bcya-
en mı ar ·· ·· .. natta b ı 

1 tahsisatın da kaçına uçunca· u unmuştur: 

ı::: ~açına beşinciden olarak ':~rile- -:-- T_ürkiye ile Bulgaristan arasın-
ıeğf 6nceden malOm olduğunu göster- dakı milnasebatın son dere~ dostane 

:nez mi? ve ~amimi bir cereyan takip etmel·te ·· ~ninfn mazbata- \ 
hatta bütçe encum 1 olduğunu söylerneği lüzumsuz buıı1 .... o-kf encümene ge en .; 

ından anlıyoruz . 1 • d ~onnoıı- rum. lkf memleket arasında halledil 1 ··ır·· un mümt'ssıl enn en ~ -s • • 
aru un 1 . 1 tesbit için 1.ıs- memış ve muallakta kalmış hiç l;ir tr: maaş derece enn 

d. 1 demişler. aldıktan mesele yoktur. 
asınız ne ır 1 

( Alt tarafı 2 inci sayıfada) (Alt ıuafı S inci sayıfamızda ) 

Yazan : M. ./\.. 
Bir günlük gazete j 
~::~:: ~~!'ç!~1d;.?.ı •• ;. Tevkif emri erilmiş& 

hükumetçe kapatıldığını yazmıştık. -------------) f k 
Dün \.ilayetten yine ne:.ir müüsaadesi " Apartmandan bir kaç iti a ÇI ÇI b 
istemiş, fakat müsaade verilmemiştir. anlaşılan kendisi içerdedir ! '' 
Valf muavini n. kendisini gören bir mu 

[Alt tarafı 5 inci sayıfamızda] 

Kuvvetler l~lnde ! 

Her satır1nda ayrı bir merak 
ve heyecan "Yand1ran 

bir eser ----12 Eylül cunıartesl 
gilnü başlıyoruz 
Büyük harpte Rus hududu

nu gizlice geçerek bir 
çok gizli faaliyetlerde bu
lunan bir Alman zabiti hatı
ralarını neşretti. 

Daha Almanyada yeni çık
mış ve başka dillere çevrilme· 
miş olan bu eserin muharriri 
üç dafa kurşuna dizilmekten 
kurtulmuştur. 

Her safhası yeni bir heye
can ve merak uyandıran bu 
maceraya 12 Eylül cumartesi 
günü başlıyoruz. 
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İşte AU Kemalin tevkifi Te lzmf. mek emrini alanlardan biri Beyazıt 
te nakli bu hadiseden mütevellit vnzi· merkez memuru (C-) Bey, diğeri Ba 
yet üzerine vukubutmuştur. Çünkü bıalide komiser olan (l\L) bey idi. Boa 
Sait mollanın kaçması üzerine artık ların yanına da ayrıca ikinci stnıf 
Ali Kemalin de daha ziyade Istanbul- memurlardan (B. S.) bey, üçiincii Si• 

da l.almıyacağı anlaşılmış, bu cihet nıf memurlardan (A.) Bey, yine~ 
Ankaraca nazarı dikkate alınarak o cü smıf memurlardan (S. M.) bey Tf • 
\•akit lstanbulda bulunan Refet paşa rilmiş1i. 
vasıtnsile kendisinin tevkifi için Tevkif emri şu tarzda idi: 
icap edenlere emir •eritmiştir. _Ali Kemal münasip bir yerde t1a 

* • • tulacak, ne karakola, ne de polis •I 
.D.u iurcUe Ali Kemali tev.kif at iLutfım aaJJılaJJı ,cviri.niıl. · 



!!!!!!!!!!! 2 - V AKIT 9 EylOl 1931 
yabatlanmda işim bayii ilerle- fi hoca ve Emin paşa ile ka11ılapnı D .. lf .. 
mitti. (M. .. ? ~e (C-) Beylerin içlerine şüph~, aru unun• 

M. imal da burada bulunduğu girml~~ba bu adamlar Ali Kemalin a- d b 
zaman mtıhim malimat ve 

partımanından. çıkmış ~l~ası~l:ır? Çün a ar em 
vesikalar toplamıttı. Bunlar- kil büyük Jzmır zaferı uzerıne Sabah 
dan çok istifade ettim. Ben de gautesi sahibi Mihran Efendi kork . . . 

d d t Ali K 1f ga t i d ı Usrarıılı 1 ıncı c:.a,·ıfada 
aon erece e arzu ile çahıhm. mu~ u. . ema ze es n en çı- cevabı beğenmemişler: yüksek deıece· 

1 SON HABERLER] 

Devlet bankası nizam
namesi tasdik edildi -En büyük sevincim eıerimi ba- karmıştı. Bır satır yuı yazdırmı)'Or . b' k k d . f 1 1 b" 

du. O zamana kadar (Peyam Sauah) len ır ere ı emı az a o ana ır 
prılmıı görmek olacaktır. . .. 1 d·ı .. t k t kere de laboratuvarı bulunana vermek 

ısmı ı e ne~re ı en mu' ere gazc e - . . . . • . . . . . • 
Memleketin siyaai adamlan ve nin adı da tekrar (Sabah) olmuştu. ıstı)oruz denıldıgı .. ıçın ıtıraza ug. 

Hllkt\met bankaya 500,000 llralık altın ve 

idarecilerile görUıtUm. Ali Kemal artık (Sabah) a yazı yaza- ramışlar. anc~k- encu.men bununla .meş 
Ankarayı son ziyaretimde ha· mayınca matbaaya da gitmiyordu. O- gul olmıya kafı vakıt bula~amı~. 

1
bu 

116kllsurmllyonFranlık esham ve tahvllAt 
verecektir. imtiyaz müddeti SO se*dlr 

• · k ı T vfik R B 1 • i Alı' K 1 h b··ıu ·· noktada hu fakiiltenln mııderrırs er ncıye ve i i e ' Oştli • i e nun ıç n ema emen u n gu • . . .. . ·ı b·ı Ankara, 8 (Telefon) -uev.et 
.. ·· Bevog·ı t f d z k' . meclısı mutaleasını bır karar ı e ı · 

g ö..n•tüm. Kendisinden rok iyi nunu " u ara ın a e 1 pa.,a ·•· · · · · ·b· ı ·1 hanka11 esas nizamnamesi ve-
• ""1' " rt a ·ı s kld kl .. b .. .1 dırır; fakat fakülteler de bırı ır era e . tib 1 l ld O 1 pa ım nı ı e er oryan u unııe . . . k'll b ' t' t t k d'I . t ın a ara ayrı ım. nun a yaJ? ge .. iriyordu. te.zat haline .düşebil.ı.rJe~. meclı.s kararı ı er eye 1nce as ı e ı mış 1r. 

bğı Ülik ti d " d k ı k t 1 k let de imt;yaz müddeti 30 senedir. m uzun m a ar an sonra A d 1 b .... k f . b··t·· ıvan ·arıırı e ·a ı eşır, \'e a 
na o unun uyu za erı u un · Banka memleketin iktisadi in-elde ettiğim kanaat ıudur: Jstanbuldakı· hiyanet -Mkesini rleh· tasdik eder." demış, içinden çık".'ı,. ... 

~ d · lf" d b t tbıkatı kişaftna yardım maksadile tesis .,TDrkiyenin mukadderıatı iyi şet içincle bırakmıştı. Bunlar da ne işt~ ani u~-~n. 8 •• arem a · d. 
'-"apacaklarını bı'lmiyorlardı. Sabah nın vucut verdıgı ıhtılaf burada to.p: e ılmittir. Iskonto fıyatuiı teıbit 

ve muktedir ellerde bulunuyor.,. ~·e ak~"m şurada burada birlec.erek Ianır. köprülü zadenin yüksek ta.h~ılı para piyasaa1nı tanzim, hazine 
Büyük reiıiniz Gazi Hz. nin :;-a '1 • k 1 d bu muamelelerini ifa, hükumetle kendileri i .. in bir hattı hareket çiz.. var mı, yo · mu a\•asının ~nşeı • 

kudretli sevk idareleri ve etraf- :r d müftereken Türk parı11nm is· • 1 J d ur. 
larındaki zevatın idaresi albnda mege ça ışıyor ar ı. · · · d ·· tikrarJDa matuf h:dbir&er ittihazı 

Binaenaleyh (M..) ve (C .. ) Mylcrin yanı meselenın tam madrese)e uş- bankanın cümlei vezaifindendir. 
TOrkiyenin bütün dünyanın tak- tünelden çıkar çıkmaz karşılaşmış ol • tüğü nokta! . . . Hükft t b k 
dirini celbeden tarakkiyatı mey- duklan Vasfi hoca ile Emin Paşıanın kaydetmlye mecburum kı ~~ınde ho- me an aya .teşekkülü 

Z k. a artımnnından Ali Ke . calarım bulunan l'e memleketın Ulema- tarihinden itibaren bır ay zar· 
dana getirmesi tayanı hayret je ~ paşa P ı' .hf ~mt toplıyan bir teşekkülde büt~e ka- fında meskiik ve kDlçe halınde 
delildir. ~alınoi:~~~·~:;liç;~~ış ;~mt::;:r~e ı~~ nununun tm 11 inci maddesine na~ı~ 5000~ liralık altın ve itibari kıy· 

Henüz genç olan Türkiye ç "'U matbuata ak.~eden bir tatbik ~ekh meh 116,397,925 franklık esham 
C h . . b k k tJ Kemal de apartımanında oturufor, :. • t b 'llt t ı· d kt' Om urıyeti ana ço uvve i . düşUnülebildiğini her 7.aman hayretle ve a vı es ım e ece ır. 
eaaalara istinat ettirilmiş olduğu demektı. ağ Hilkilmetin evrakı naktiye :len 
kanaatini verdi. Bu mülahaza. ve. hesap ile (M ... ) ana~u :-dde cetvelde yazılı dereceler· mütevellit borcuna muka~il b_u-

Türkiye de bütiln dünya ile be- "' (~-?. ~yler ılerı doğru biraz da- de maa§ları mevcut hocalara teV7.i e- ~ artıhklardan baıka umumı, mul
raber ikbsadi buhranın tesirle- ha yüruduler. Bu defa Rus ~on~lo:J: derken bugün aldıkları maaşların na- hak ve buınsi blHçelere mevzu 

hanesini~ yanına relince yıne hü.~rı zarı itlbara. ahnmıyacağını ifRde edi- tabıisatın y~keknun~n yüzd~ biri 
rini hiaa~tmiş olmakla beraber yet n itılaf fırkası azasından Uç .dort yor. madem ki burun aldıkları mik· d6rt mliaaYı takaitte baz1nece 

ıncs .utiat ve eşyadan maada 
viliyetlere, beledtyelere. devle 
teşkilihna dahil şirket, ve mü· 
esseselere ait meskuk veya kül
çe alhnlar hakiki kıymetJerile 
bankaya sablacaktar • 

Banka, hiç bir suretle htç bir 

kims~ye kefalet edemiyecektir. 
Tam karşıhkları tediye edil· 

medikçe kredi ve avanı mua· 
meleleri yapmıyacakbr. 

Bankada bir kredi ençUmeni 
tetkil edilecek, ve enctımen 
meclisi idarenin vereceği ıall• 
biyel dabilı:ıde bankanın ikra& 
ve faiz hadlerini tayin edecektir. 

Nizamnamede TOrk evrakı 
naktiyesinin istikrar1na muallak 
maddeler, bankonot ihracı, his· 
ıeli sermaye, hisae senetleri bak· 
kında bir çok ahkam mevcuttur. 

Açık söztln sahibi 
ba onun terakkisi için bir mani kişiye tesadüf ettiler. Bu tesadüf de t t M otnuncaktır böyle bir bankaya teavıye edilecektir. 
tqkil etmedi. evnlki tahmini takviye eder göründü. t:;z~:e:ic~nde bir mlid~rrise ditşen 86tçeleri ~,000 lirad'ln Bulgar hUkOmattnce kotuluror 

Çünkü Türkiyenin başında bu· Fakat Zeki paşa apartıman~~a maaş, bugün aldıfı maa~tan çok da dun olan beled!ye ve huausi ida- Ankara, 8 (Telefon) - Fili-
hman zat rok kadretJi bir ıah· geldikleri vakit oraya evvelden gon· 1 b·ı· z da! re1er btıtçelerı bu bUkOmden bede l:ulunan memleketimizden 

,. "H o a ı ır. a · t' d'l · · 
uyettir. Onun nafiz tesiri her derilmiş olan taraMut memuru a halde şurası halledilmelidir: büt- 11 llna e 1 mışbr. matrut Ahmet Hikmetin çıkar• 
..Uda duyulur. Memlekette ya· rır bu apartıma~a .ıiren çıka~ ol~a- çe :an ununun bu rnaddesi. maaşların Bankanın teıekkilJünO takip makta olduğu (Açık ıöz) pa· 
pılan her iyi teşebbüs onun izini dr., cevabını vermıştı. Bunun üzerıne teadUlü hakkındaki asıl kanunu tadi1 eden Uç ay zarf1nda devlete aıt çavraıı harıciyenin teıebbüaab 

k d T (l\l.) ve (C-.) beyler Anadolu lokan. edi, r mu etmiyor mu? darülfüanna veya tarihi kıymeti haiz altın neticesinde kapablmıtbr. •·--ma ta lf. lirkiyenin en bü- •tt•1 R d k'ka bura )O ' 
_,. tasına gı 1 er. eş on a 1 

• tatbik olunurken hiN<münU değiştiri- hine kabul etmiş ve bu iki türlü zıt gö- Ahmet Hikmet. gazeteaini 
ylk deYlet adamınm ıazJerinin da oturdular. . .. _ .. yor mu, değiştirmiyor mu! rül(e de bir teşettüt bulmamıtbr. o Paristeki Mehmet Alinin parasile 
Ye hareketlerinin azim veçhe- (M .. ) ve (C .. ) Beylerın butun du- Rivayetlere göre divan. değiştirme- halde kanunun teşeıtüt olur dütilnce- çıkarmakta idi. 
leri ne kadar takviye ettiği ve şünceleri Ali Kema1i bulduktan son- diği kanaatindedir. böyle ise bugünkü sile dinna ,·erdiği bu kat'I karar hak- Bulgar hükümeti Ahmet Hik
ziyadeleıtirdiği bilinirse meydana ra rürültüsiiz, patırtısız bir otomobile maaıı 90 lira olan bir müderrise nasıl kı acaba bir avrupalı müderrise yakı- meti jandarmalarla Romanya 
getirilen eserin azameti karıı bindirebil~k noktasında toplanıyor 80 Jira üzerinden rnaaş ayrılabilir? a- şır usul ile çalışır sayılı hocalardan hududuna sevketmiıtir. Orada 

d h t d·ı Tü k' . da. Bu adamı ele geçirince kendisine sıl teadül kanunu hükmünden de hu hU biri olan köprülünün hizmetine bugün teb'it muamelesinin bitmesini 
sın 8 

ayre e 
1 

mez. r ıyevı ne diyeceklerdi? Onu ,$Önii_I [l;,l\sı İlf kümlerle darülfünun bu ilk tatbikte aldıtından :!O lira eksik aylık ;>eter de- bekleı..l&tediı-. Ha.lbukiRoman· 
uzun •tamya 'tetkik ettim. Bu otomobile bindirmek 'ok zor olacaktı. •hıe-a wtulaıut ._ yıtta~ Jt!Tn-..ı -..em~~ • t: h k 
arida nele!- cereyan ettiğini Şayet binmek istemezse cebMft otoml· müderris olan bir :ıata maaş tauisln kailtlUklar ida~ ve müderris vekillik ya O ömeti, Ahmet Mili 
dikkatle takip ettim. Burada ko· bile atmak lhımgelecekti'! Bu takdir- de şahadetnarne aranahilir mi? mülki· leri temin ederek tekamüle tı. kabul etmernekted•r. 
nuıtuğum herkeste atiye itimat de ,·aziyet, ne neticeye varacaktı'! O- ye JMktehinin şeh11detnam-esi, felsefe, kaç \'Urmakta devam etmek "rnec- Telefon teaı .. t. 
ve iman rr.evcut olduğunu gör· la bilir ki Ali Kemal ı,;iddetli bir mu- harbiye mektebinin mezuniyet kağıdı, lis çok haklı!,. biz ıslah işini ken- Ankara, 8 (Telefon) - latan• 
dtım. Yaptıg· ım tetkikata isti· amele karşısında tabanca kullanma~ tarih müderrisli~ine fazla maaş aldıra dimiz yapamayız!,. dedirmek için ani? bul-Yalova· Ankara teJefonlanmn 

istiyecekti'! Yahut hu taraf bu ,·ası- cak bir hak verir mi'! bir ilim adanunı darülfünunda barem tatbikatından 
naden Hlibiyetle söyJiyebılirim: taya müracaata mecbur kalacaktı. Bu darUlfUnunun bir fakültesine müder· çıkan ilk netice içindekilerden kaçını inşasına devam ediliyor. Hattın 
Hiçbil'fey Türklerin ileriye git· takdirde gürültü derhal polise ak · ris intihap eden n zaten yüksek blh- tatmin etmiştir, onu bilmiyorum; f'.lkat tetrinievvelin son hafta11na açı· 
mek hususundaki heyecanlı bam· ~decekti. Bu civarda b~lu •an !dl görmü~ mü, görınemiş mi onu tem- darülfünunu ancak memleketfn yük- lacağı tahmin ediliyor. 
lesini durduramaz. bazı memurlarm da vazıyet.k-~ yiz etmiye memur olan birisi bir mec sK menfaatleri r.n-iyesinden görenler izmir-Ankara telefonunun İn• --------======-==== daha nvel haMrdar edilmelerı lis. bu intihabile kendi arasına atdığı darülfünunda \·elev bir kişide olsun şaahna 15 eylülde baılanacaktır. 

dO~~etine uğratılmadan Anadoluya mnasip olacaktı. Onun ıçın derhal 0 adama yüksek tahsil şehadetnamesi· izi görül.n zihniyete acımışlardır. Yeni posta pulları 
pçmlecek ve doğruca Ankaraya sev- (C.-) MY lokantadan kalkmı~tı. O \'&· nin en yükıııeğini vermiş olmaz mı'! daha senelerce evel müderrisler ser Ankara, 8 (Telefon) _ Yeni 
kolanacak!,, kit Beyoğlu merkez memuru olan (V.) Binlerce kimMnin elinde yiiksek tah- best. daimi olarak ikiye ayrılmış. bun poıta pulJarınm tab'ı, eylOI 

10
• 

Bu emri alan (C...) ve (M ... ) MY· Beye meeeleyi açtt. Yine sUratle ııv- sil şehadetnamesi olarak irfanına da hocaları dartilfUnun mesaisine nunda nihayet bulacaktır. 
Jer lrndi aralarında görüştüler. Ali det etti. hüccet diye belki bizzat darlilfiirıunda bağlamak maksadı güdülmüüştü. ha- Posta aUrUcUIUklerl lheleal 
Keaali tutmak, sonra polis müdüriye l~te bu sırada Zeki paşa apartı- gösterdil'I vesikalardan kim bilir kaç rem tatbikatının Hk tecemsi hu Ankara, 

8 
{ Telefon ) Posta 

ti He karakola ufratmadan Ankaraya manı civannı tarassuta tavzif e- tanef'I şu köprülünün, şu ali ekremin esat1ı silme-k yolundadır. darüf-
8"'kedebil~k için bir hareket p1Anr dilen memur kop koşa gelmişti. imzasını taşımaktadır; o kll'ıtlara a- fünunun bu ,;.erbest takdir mt-v- umum müdUrlüğü memleketteki 
diiştindtller. _ Alt Kemalin apartımannıdan sıl vesika kıymetini izafa eden bu klıİnde bize verdiği nümune en biltOn posta •DrlicDIOklerini mtı-

0 nkit Ali Kemal Beyoğlunda birkaç itilifçı çrktı Anlatılan kendisi imzanın müderrisliğin hakiki şehadet- büyük kı:rmet ilim \"e ilim için saye nakasaya çıkarmıştır. 
DofruyoJc1a Bonmarşenin (§imciiki içerdedir .. ,. nameleri olan eserler vücude getirmiş·n slyin mahsulü olan eıııere vermek Tahrir muameleal devam edlror 
Ttirkuaz lokantası) yanındaki Zeki pa Dedi. Bu haber evvelki müşahede- sahibinden yüksek tahsil vesikası ara· ve ilmf kıymetlerin mUsav11erinde de Ankara, 8 l Telefon) - Mar
ta apartımanında oturuyordu. Ekse· ter berlM verilmit olan ilk hükmü tc- nır mı? edebiyat fakültesi belki bütün kıdemi öne geçirmM olmalı ldL böyle ıt merkez kazasile Pazarcık 
riya gllndüzleri öileden 10nra da Serkl yit etmişti. Ali Kemal muhakkak su- r.ıilf;avi nsıflarda bunu bir iL41- o1madı. eNsh bir şey yapılamıyacaiı- kazasının tahrirleri bitmittir. 
dof1an kltibüne ciderek burada ku- rette apartımanda idi. tUnlük sebebi &aymış olsun; kendi. ine na göre, kanundaki kadro bugUıı al- Devlet demlryollan tarlfelerl 
mar oynıyordu. Onun için Ali Kemali (M..) ve (C-) beyler süratle kalktı-,veri1en karar nzifes~~in ~~ki.!eşettüte drklan maaşların mik~n ııııra~ınca Ankara, 8 (Telefon) - Devlet 
ba yerlere clnr olan mahallerde ya. lar. Dakika geçir~kslzin Zeki pa~a mahal ,·ermemek deı:tıl mı ıdı: doldurulmalı. yeni tefkılAt heklenıtme· demiryollannda tatbik ediltcek 
kalamak mümkün olabileeetf hesap apartımanının yanına geldiler. Fa • köprtilU zade gibi mUdermı ııfftr. 1i idi. şimdi e8'd h~yrat da bozuluyor, yeni tarife g&nderilmiıtir. On 
edildi. Bunun üzerine tevkif pllnı şu kat burada durulacak ~ir yer yoktu. na sahip olmakta ço!d~rına .. ~~~dan isim 8Öyliyeyim akil .muht~r gl~i ~ima- güne kadar Nafia veklletinin 
suretle kararlaştınldı: Onun için apartımanın ıttisallnde bu- okuya bilen ,.e dahil .dun daı ulfunun 4an gertfe btrakan bır tertıp daım:ı ha· taatikma arzı muhtemeldir. 

ikinci ve üçüncü sınıf memurlar- lunan ufak bir arsaya çekildiler. Ne emini olması için ~ı~ço~ rey. a.lan!talı bir tertiptir. lı\.boratunrların, ens Emllk bankası binası 
dan biri Zeki pap apartımanının ya. yapacaklannı müzakere ediyorlardı? bir gencin ilmt mesaısı böyle ~~ır .!a"- ,tltülerln masr~f!arını hemen he- Ankara 8 (Telefon) _ Emlak 
nında, diierf Serkldoryan önünde içeriye haber ıöndenneli mi. g?ndcr- lış takdire kurban gide~se cta:,ulfunun 'ft'len sıfıra lndır~rken ma.aşlat• ar ve E tam' bankasının yeni inta 
Ali Kemali tar888ut edecekti. Üc;ün- meden çıkmasını mı bek1"'1elı? bu- d1vanı hunda te.şettüt go~emell ıtıran bir bUtçenın tev~z~nü pa. edile!ek binasınm ihalesi icra 
clatl de toförU Türk olan bir otomobil na bir karar veremiyorlardı. mi. eıısas yanlışlıfmtslahını fAktıltedP.nlhasına talebe Ucretlerının art- d'I • ,. 

· ı 'd'? k · h e 1 mış ır. tedariki ile metl[Ul olacaktı. <M-) ve Fakat esuen karar vermefe de istememeh m ı ı. tırma . ~e~ınme masrafımızın. er __ .;,_ ________ _ 
(C..) beylere gelince onlar Beyotlun- hacet kalmamıttı. Çünkü Ali Kemal onu ıslaha se,·ketmek şöyledurı!un.'hatde dünde daha ucuzlaıştıiı hir .;ı. Recep Heyin 
da Anadolu lokantasının taraçasın· bu müzakere esnasında apartımanın bir uzvunun değil. bütün darülfUnu· rada :rapıhl'1'a arni hata zümresine konferansı 
da oturup bffllyeceklfrdi, tarassut dan çıkıvermişti. Çrkar çıkmaz da na ve bütün memlekete iftihar veNİ.~f'- gire~eği ıtibi .. 
memarJan Ali Kemali nerede görür· koşmuf, oradan geçen tramvaya atla- sf otmak ]azım Sl'elen hir ,·e~i~~da ,ru~- ht7. ne zamRn darülfünun kin lıir 
lene derhal gelip onlara haber ,·ere · mıştı. (C •. ) ,.e (M..) Myler aradıkla Rek tahsile delalet kıymeti Sl'?ren bırıterlhlr alıp tatbika ge~ikM içimiıdc: 
eelderdi. Plln mucibln« tarassut me- rı avın birden bire bir çalı dibinden fakültenin bu hit'kmihfii kendı 'kendinel"acaba bir yanlışlık olmasın? .• enrlişe
murları yerlerine ı;evkedlldikten sonra kalkarak uçtuğunu gören aycılar ,.a homıa'kta istkal eden divan ol~'·or: l"'i kım~ldanır. evet. ~·ine bil" yanlışlık 
(M..) n (C ... ) Beyler lstanbuldan yola ıh·~tinde idi. Artık dUşün~ğe bilt> 0 dh·an ki mesela her fakültenınıotmuştur. im:nnları insan ofarak mü
pktılar. Yaya olarak köprüye gtıçlı· ,.~kit yoktu. Her ikisi de Ali Kemn· kıdeme ,·erdiği hudutsu7. ehemmlyet"ı b1ea ttmek. miidP.rris olur. lakin me
ler. Karaköyden tünele bindiler. Be· tin arkasından koşmah başlamışlardı. karşı ''2:> seneden fazla kıdem. d.erec~ lek olmaz demek l:\zım iken yapama-
NJna çıktılar. Onlar da süratle giden Şi!)H tramva· iizerine tesir etmf'7.,. yolunda . bıtt~hı mışızdır. 

(M-) n (C-) Beyler tünelden ~·ının arkasındaki ikinci ~ınıf ara· hu~usi mnksatlnrln ~en fak~.ltf'sı~e artık hu2'ün yan•lıcak h1r ı;ev l~al-
~ollaaa çıkar çıkmaı meşhur hür· baya atlamağa muvaffak olmu"Jardı. bir kaide tanrmış. ilıihıyat fakult""ln·ı'lTlt""tır: e~nebi müt~h~"sıoıı c::titırma1' 
1"bet ve itlllf &leba.,ılarından Yasfi Ali Kemal birinci ~ınıf arabada. <M .. ) de şevket beyin kendi der.ece hakkın~~ ve heyazıt me,·danında yeni hir dnrm 
hoea De o zaman merkez kumandnnı n (Ch) M~·Jer arka arabada olarak mehmet ali ayni heyin lehıne n:fag~tını fli,,un kurmak! 
olaa Bımtn ,... ka""lanu ""mıelar Tokatlıyan otelinin yanına kadar gel· kabul etmediği ha ide. fen fakültesınde hu şerf'fin maarif \·tkilimiz esat be· 
dl B•lar 1,ekf pllf8 apartımanı tara. diler. esat şerefetti11 beyi.n .biraz. istek~iz sri· ve Jt''!Mt oldufun11 hi~~e~, .... ı; •ı-l'ini·ı 
t..ua tlH1e tloirıı pl17orlanı • Vu (Bitau~ hl liri•• fıraıatinı fakiltıe reı•i lf- y9ru• 

• hakkı tarik 

Dünkü nüıbamızda C. H. fır
kuı umumi kitibi Recep B. in 
şehrimizde bir konferans vere· 
cegını yaımııtık. Mlitemmim 
ma:ümata göre, bu konferaDllD 
mevzvu "C. H. Fırkasının pro
gram • ., d1r. Darülfünun konfe· 
rans ıalonunda verilecektir. 

Recep B. yakında iımire gi-
decek ve fırka itlerini teftit et• 
tikten sonra dahil viliyetleri 
dolaıacaktır. Bu teftit ıeyabati 
bir ay kadar ıUrecektir. Recep 
Beyin izmirde bir l<onferau Y.,.. 
meai muhtemeldir. 



' 
~EL_ İŞ! _ -- -
=-~-=- -~ O U Z E L 

Kısırlık 
8on &11n1erde evlenmete haZJr : 

lanan bir muharrir gtizel bir zarf ı· 
çinde Yeni çrkmı~ bir kitap aldı. Fa • 
kat iyi buılmıt ve güzel kaplanmıt 
olan bu kitap, ınuharriri memnun d· 
Jnedi. ÇUnkU ıami (Kısırlık) tır. 

Btr,haber 
Sonbehar pldl. Yapraklar dökü

lUy0r; yahut cllkillecek. Çünkü bi • 
zha matbaadaki eev~ ve dut afaçları 
mapllah yeınyqil. 

:Ne,.e. demek istiyorum ki, yaz.. 
9_., ufa mevsimi bitmek üzeredir. 
eetrelere ratbet azalacak sayfiyeler

de oturanlar dönecek. 
Tam bu sırada gazeteler şu mühim 

haberi verdiler: Adalar elektriğt ya
pılıyor .. 

Hereke yangını 
Fabrika mOdOrO Re
pt 8. dlln geldi 

Y•n•n kıam f•brlk•nın a te 
birinden lbmrettlr 

Hereke yangını hakkında tah· 
kikat devam etm~ktedir. Sanayi 
ve Maadio bankaaı tarahndan 
gönderilen müfettiıler benliz 
avdet etmemiılerdir. Dün bu 
huıuıta, ,ehrimize &elen fabrika 
müdürü Rept B. ile aörDttiik, 
Reşat B. bize ıu izahatı verdi: 

1 - Yangın hariçten değil, 
fabrikadan ve kendi bekçileri 
tarafından görülerek haber ve· 
rıJmiftir. 

2 - F abrikanan elinde bulu
nan iki ıtf aiye uıtaaı muntaza· 
man çahşmıf ve saıt 2 buçukta 
baılayan yangın fabrika amele 
ve memurlarının gösterdiii gayret 

1,.-,.c• ude ve milnhasıran bu iki 
vasıta ile ıaat 5 buçukta sl>n· 
dOrlllmilttür. Telgrafla vaki ta-
lebimiz üzerine yardımımıza koş· 
tuklarım §Ükrania yada mecbur 
bulunduiumuz i:ımit ve istasyon 
itfaiyeleri ancak aaat 6 dan yani 
Yan"!ın tamamile söndOkten ıon
ra Herekeye gelm:ılerdir. 

3 - Yangının sebebi ve çık· 
tığı yer hakkında muhtelıf ıbti-
rnaller mevcut iıe de henüz 
tabkıkata devam edddiğinden 
bu buıuıta timdiden söylenecek 
feyler bir kat'iyeti haiz olamaz. 
Ancak yangımn bir kaza netice
sinde vukua geldiği ve wkuile 
çahya sirayeti pek seri olduğun· 
dan l ekçiJer tarafından maalesef 
:ıamanile haber alınamadığı sa· 
bit olmuıtur. 

4 - Fabrikanın yanan kısmı 
bcıte birinden tbaret olup bu 
dahi diier aksam gibi sigortalı· 
dır. 

5 - Kalan ipek ve halı ıu
b~l~ri faaliyetine devam ett ği 
gıbı. ıek~eye oğrayan yOnlO fU· 
bemız bır haftaya kadar f antazi 
kumaı imalAbna eakııi gibi bD-
tün kuvntile devam edecektir. 
Ancak kaba fayak imallhnı bir 
müddet için tehir edecektir. 

Reıat 8, dün Sanayi ve Ma-
adin bankası uınum müdürü Sa
adettin beyle de gör üterek f ab .. 
rikanın bugünkü vaziyeti ile 
yangın bakkanda izahat vermiş-

tir. _ ....... -~~~--K o nı ün l s t 11 k 
cu; ... u il• uç kt•ı tevkif edlldl 

lat bul polis 01üdilrıyeti bak
larınd: bir mUdde~tenberi taki· 

b t makta olduiU Celil ve 
a yap h "t b · 

Halit iımiode iki ıa 111~ eye erıye 
komOoiıt beyannamelerı g6nde~-

k makla ma:znunen yakaıa· me ve aı d 1 m11 ve ıudarının alikaıı o a· 
y11ile askeri mahkemeye sev· 

k t i ti Bunlardan başka ayni 
e m ' r. . r b. 

suçtan dolayı Hasan 11 m ı ır 
diler ıabıı daha yakalanmıştır. 

Aldıjımıı ma16mata göre bu 
tahıalann bastıkları komUni~t 
beyannameleri ve matbaa makı· 
Deli poJiaçc müaadere edilmiıtir. 

Borda harikulade bir banka! 
Nuh Ef. Esnaf bankasını nasıl açtı, 

bilir misiniz ? 
Oç senede ancak altı lira masraf etti, yOzde otuz beşe 

kadar kAr dağıttı 
Borun Nuh efendiıi.. Bu ismi 3 aenede 6 lira maıaraf edilmişi 

f Upheaizki timdiye kadar duy- 0 da demirbat eıya için, hokka, 
madınız fakat bu isimde Bor lcalem, defter para11 olarak: 
kasabasında ya1ıya11 bu vatan- Nuh efendi bGtlln biııedarla-

3 

datın ismini duyduktan sonra nıaa senede ancak iki lira ka· 
hayret edeceksiniz, sonra da dar maaraf verdiii halde yüzde 

iftihar duyacak11naz. '>tuıbeıe kadar kir daiıtmaktadır. 
Nuh efendi Avrupaya, Ameri- Nuh efendi banka için bir plln 

kaya ıuraya buraya giderek tab· yapmııhr. Bu pllna ıöre ban· 
ıil etmiı, Avrupat mal(imatile ıöh· kanın ıermayeai yirmi sene son· 

ret ılmıı bir adam de;ildir. Hay1r ra 200 bin lira olacak. Şart 
Nuh efendinin b6yle bir iddiaıı ıudur, Nuh, efendinin varisleri 

VA1'1T 9 Eylül 1931 -

1 Söz rasında 1 
Gazete okuyan 

yıldızlar! 
Tabii anladınız değil mi? Bu yıldıs 

lar, geceleri başımızı kaldırdığımıı va
kit gördüğümüz bt)az şe)ler deiil, yer 
de insanlar arasında doln~n insan 
şeklinde yıldızlardır. Beyazlıkla ye
gane münasebetleri de birçok marifet
lerini beyaz perde U1.erinde gösterme. 
terinden iha ret ol a gerek ... 

işte eftndim, bu insan şeklindeki 
yıldızların en çok dönüp dolaştıkları 

yer olan Holi\'Ut sakinleri arasında bir 
hayli zamandır günün en belli ba§h 
modasını, l tanbulda çıkan bir kısım 
gazeteleri, yani rüfekamızın bir kıs
mını okuyup tetkik etmek teşkil tdi
yordu. 

Gördüğümüz eğer doğru L"t'. bu 
moda. malüm moda kanunlarının akel
ne, son günlerde bü~hütün reva~ bul
muş. Hayret tdeceh:, parmak 191racak 
bir hızla alabildiğine genişliyor-

yoktur. Elli, elli bet yqlannda mutlaka bu bankaya hi11edar 
d d N b mu~-· 

mOtevazi, mutavaasat erece en olmak mecburiyetindedirler. u Holirntla btanbul amsındaki nwsa 

biraz daha apiı tahıil g6rmllf d ,_ efendi bankavı yapbktan ıonra re .. i, sonra bu .>,ldızların zerre kadar 
ıSor b.I dıkkate değer hankayt knran J • J 

bir imandır. birde ... yetname yazmıtbr. Va- Türkçe Jııilmediklerini düşünerek sakın 
F 

" 
t t .ıı... • • .a..n. Nuh Et. bu i~ inanmamazlık etmeyiniz ha .. 

a • onun yap ••· ıtı gvl"ur- ııJetnamai t&Jledir. Derhal :; 
k d • 1. d. · b' Rıüfekamız bunu i pat için her gün 

senir: en 1 .-:en ıne yetııen lf bir miktar para biriktirmittir. memlekete iki mOtahauıı bekim re tm ü. tüne resim basıyor ve bu resim 
inıanın iktiaat ıahaaındaki yapıcı Bu parayı İ)•i ve baıkalanna celp edilecek ücreti verilecek. luin altında meseH\ diyorlar ki: 
kudretine hayran olursunuz. Nuh faydah bir surette Dretmeyi O F~y· kari, di"orl:ır, ey aziz kari d(. 
f d d k tuı tene aoara bankaya ittirAk · J 

e en i erin o umamışbr ama, filen tecr6be ... tm·ı·t·ır. '1orlar·, hak hu ~~imde gördilğün hR.• 
'" ., eden evlit ve ahfadı Bora aıri J 

iti yllrütmeaini bilir. Bundan Sermayesile bir Bor eanaf tun kimdir, bilir misiniz, bu bir yeni 
yirmi ıene evel Nuh efendi bu bankaaı açmı,tar. bir haatane yapbracaldardır. ",Jdırdır ki i~mi faUn filandrr. 
günkü · · · k d w "ld' itte Borun Nuh efendiıi böyle ;'Aldatmaca oyunu.. t'ilminde kendl-

ııını urmuı egı 1• Serma.ve olarak 25 bı"n liralık A k k d' 1 kendi kendiıini vOcude getiren sine ebedi bir şöhret temin etmi§tlr ve 
nca en 1 mesaisi e geçi- koymuıtur. Bu sene da 25 bin ... örü .. ·orsunuz ya. kendisıi işte gazN .. 

· d N b Ef d ve bizzat tasarrufa tabi olarak "' ~ myor ve yaııyor u. u en i liralık afyon çıkarmı,..ır. mizi de okuyor, tetkik ediyor? "' 
b'd. 1 d · t 'f d d k ,. kazanan bir adamdır. ıse er en ıı ı a e e ere Bankanın idaresi barikulide- .Bir de resme bakıyorsunuz ny ea-
yükıek bir ıervete sahip olma· dir. Akrabalarından Uç memuru Temenni edelim ki Nuh efen· nına. Sahi bto .. Jşte kadıncağız bacak ba 
mıftır. Azami tasarruf ederek vardır. diler çoğalsın! cak üstüne atmış, oturuyor, elinde ele 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.. ........ , ........ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• hakikaten o gazete ... . 
8 -lediyede •• r ........ 11 • 1 ........... .. 
~ P o 1 i • t •: Er~i günü hir başka gaute açıyor 

yeni mOdUrler dün Gu·· nu·· n s· k k ımnuz, burada da ba~ka bir yıldız, o ır çocu amyon da gene dizlerinin üzerine rüfekamtz. 

işe başladılar Muhtırası altında parçalandı d~n birini serımş okuy~~· ~rıesı giino 
Belediye erkim arasında ya- b b 7 d Et bır tane daha ve her gun hır başkaer-

pılan bazı tayinleri dünkü nüı· Dnn 18 1 uıt e ye- Siz snkın bir taraftan bo yaldıılfl· 
Takvım - ''ııısamha9 t:yhil Yunl.'u d f · b" k olm f za • ha'IDiıda yazmıştık. -. · meı e ecı ır aza u • • rın çokluğundan şnşnaraktJ>ir tara~ 

M •y l 931. senenin ~ünle..., J'-eçen 252 Villa bir ,ocuk bir kamyon altın - tnn da isimlerin in tanıdığ1p1$ yı\dı' ıs 
uhasebe müdürlüğüne yeni· kılın günJ,r: ı 13, 25 RebiülAhir 1350. ben 

den tayin edilen aabık muhaaebei l:ıı:mirin kurtuluş ~unu da llmGttllr: isimlerine zerre kadar ~ıne-
h usuaiye mGdtirll Cemal beye GU ~ Saat 7 de Yedikule Sirkeci iini görerek yeniden bir wredcıtıa. 

ne!-Doğuşu 5.37 Hansı 18.SI düpne.)iniz kariler.... Bu hatunlara 
sabık Y•t• itleri mOdOrü Osman Namaz vakitleri- abah 4.09 hattında ifliyen tramvay araba· yıldız isminin verilmti>inin aeıl aebeM 
beyin oda11 tah8ı edilmiıtir. Oıı-t IC'I - 11 Etyeaeze geldiii 11rada onların parlaklıg~ı filan delil, ,.oklu""u 

"c: • . 12: ikindi J!i.47: Akşam 18 .. '11, 13 ); a 
Yazı işleri müdilrlOiOne tayin Yatsı 20()6 imsak· 3.51 Uzanca oyada oturan yatın· dola)ı iledir. Gök yüzünde ne kadar 

edilen Eminonil kaymakamı Ha- Hav h Q6 da Posref ilmindeki çocuk tram· yıldız ,·arsa yer yüzünde de o kadar 
ı k d d 

---•-- IJiinkil aı afl't ıaıamtı • 
u bey e On ubabtan itibaren (a oarf) vaydao atlamı•br. Fakat aynı vardır da onun için size çok gibi, tani-

c 17. Bugiln ruzgar po) raı hava .,. 
yeni vazifesine baılamııtar. Haluk açıktır. zamandada Akaaraya kireç tatı· madık gibi gt>lir! 
bey tekaüde aevk edilecek olan • H . d Gtçen gün gayet şık birkaç satır · ş f b · d Bu-an makda olan ı&f&r aaanın 1 

•· go··rdüm. llolivut sakinlerioilen biri· m uavın eri eyın o aıına yer- •.. ı k 
G resindeki 3-630 numara 1 am· si gene eline lstanbullu rüfekamızclan leımittir. . . •lenler • pldenler-rsviçrc se· b" d 

f !\ 1 yonun albnda k•lmış, ır mü - birisini almı~. bütün dikkatile tllft 
Tahalllt muayyen vakltlerde ırı " · 1 leldenstein 7.evcesile birlikte f b" 

m · det ıDrOklenerek eci ır suret- sayıfasına bakıyordu. Gazete bo a temamen topl•nacak ezunı) ede memleketine gitmiştir. 

D b·ı· •-.aı · · l\cndı·s· f ·· i\ ı;- 1 te •lmA•tlr. c:Jtf•r hakkında canım bakar a" Bazı insanlar eaa-11 a ı ıye vea. etinın emri Cze· ıne ,)t: arct musteşarı ı 1. ~ ... n er u ..., ~k ud "'aZt"Wnin '· alnız ilan savı. fasını okur 
· 11 · d b 1 d' Chclpin vekAlct edecektir. k b t ima ta ır ., rıne geçe11 ayın ın e e e ıye R ta i a yapı · deme.liniz. Bunun sebebi bildltimbr 

b 1 b. ;-; t: nar bankacı idare he~·eti banka- dU k 
fU e ere ır tamim g6ndererek nı ounrd•ll ••n çocu gibi, tabii, değilmiş. bu yıldız tBrk· n sermayesinin faı1alaştırılmu:ı hakkın · 
tabıillbn muayyen vaktinde ve da bir hrar ,·crmi~ti. Bu ı.arar etrafında Dlia aabah Kuru çetmede çe bitiyormuş da kariler, bonun i~ia 
tamamen toplanmasını bildirmıtti. ılAkadar makamlarla temasta bulun mık aseıarhk ıokaflada 16 numaralı ilin sayıfn:-mdan bakmıya ba~amıt
Bu emri müteakip yapılan teftit· üzere bankanın müduril Faik Bev Anka- evde oturan Klmil efendinin Bu ) ıldız. Allah onu Holivuda ba· 
lerde Üsküdar, Şiıli, Kü,.likpazar, raya gitmi~tir. • 3 d k. Hli · t f ğışlası.n, galiba pek alim bir şey ol· 

"' T 1 oğlu yatın a 1 ıeyın e ra 1 malı ki bö_,·le ''apmr ~. Çünkü malim 
F atib, Beykoz, Beyazıt şubele- n" ..... ,,.,._ D:.ırül!ucun dh•ını k bulunan bahçede oynarken ~ 

açı ya eskiden türk~e gazet~ler sağdan 
rinde tahsilatın gayet ağu gittiği ı.aat 15 

tc % rııa · odasında intihabat- 6 metre irtifadaki duvardan dü- ,Mla a('ıhrdı ! ı te bu Yıldız da böyle 
.. li) n t" D o . b Ticaret odası mcchsi oğledcn sonra. ""'' -

gor m 1 ur. Lunun zerıne e- • terek bacaiından yaralanmıı, yapmış. Büyük alimlerin çoğu gibi hl-
lediye dün yeniden bütün ıube- d bdtabaneye kaldmlmııbr. nız dalgın olduğundan eskisi g-ibi zan 
lere müstacel bir tamim yoUa- Ra yo · t · · · ı· ·mı· baa. latan bul - ~aat 18 den 19 a kadı• Bir 8 e11ç denizde fazla su yuttu nt>tmış gaze en ın ı ım ı, resı ı .,-
mıtlır. fu İflerd'- ihmal ve teaey· boluldu sa,·fasını ~iıe kar ı. il:ın sayıfasını de 

Ü ... t J • "dd l ~Tamofon plAklan ncşri )atı 19,SO dan · Mük l 
Y P gus eren enn fi ete ceza· 0 030 , d Ha••kı'de Gllbahar mahall- kendi ine doiru tutmuş. emme 
d aJ ki b'ld k d ·"- ' a "a ar birinci l.ısım alaturka - "'-ır aca aranı ı irme te ir. deiil mi?! 

H ~az. Anadolu Ajansı habeıt•rı· C)o 3o d · J 24 numaralı d tu ıfzı-ıhh• mUfettl•lerl C)ı 30 .... .. · an ıın.ıe ev e 0 ran !;;,aka'.'' bir tarafn hrrakalrm, !!İzi bfl. 
b ,. - , a hıdar cazbant 2ı .. so d <>2 30 d b R dl lnal•rı e••lyorlar k d ik' . an - .. a Ab urra man ve emzi a ı mem am .. •-'' lrnriler: ben bu meself'. 

B 1 a ar ıncı kısım saz Bors h b 1 . ·n '"'' 
e ediye sıhbıye mlldüriyetinin r . a a er erı iki kardeı Yenikapuda den·r.e 1crden çok büy iik ,.e gi7:1i hir sevin~ 

emri altında bulunan bıfz1111bba YakdıAbone .. rtl•nı ıirmitler, Abdurrahman fazla duyu)orum n diiıoıiinüyoı um ki bu meş 
müfettiıleri apartıman, ve umu• 1 3 11 12 

Aylı!; açılarak su yutmuf, b<Jjıllmak hur yıldızlar. riifekamrıa baka ht11ka, 
mi essueleri g~ıerek hıfzıssıhha Dahilde !50 400 7:SO 1400 Kuru~ Dıere iken etraftan yetaıilerek onlnn ilan sıınfasrndan baş sayı(ası-
kavaidine ve kanununa ne dere· Harictc - fOO 1450 2700 1 f k b na kadar tetliik ede edr e:ünün hlrin-

kurtarı mıt a •t ayğın bir hal- il<' türkl·eyi adamakıllı ö'{renh·erecek-
ceye kadar riayet edildiğini llln ••rtlaremızı de kaldar1ldığı Cerrahpap h11· ler ,.e ır<'n e fl"iinün birinde de llolinıt-
t~ftit etmektedirler. Bu teftitlere - tabanea:nde 6lmüttllr tahkikatı tnn e li "Ö7.1li - olur Ya belki de Mr-
aıt raporl•r alikadar makamlara ~aun ~{ısK! 1 fusu.i devam edilmektedir. kılı - tiirhrt flimlf'l· t~• ..... hu1ıt yafmt-
ve sıhhiye velcildine glSnderil- Santimı 20 _ ~;·50 1\$. SöndUrUlen yangınl•r ya başlrya('ak. fena mı '! 
mektedir. K A. Sırn 

iki h UçUk llln ••rtlarınuz : 1 - Evvelsi ıün aaat 24 te ••t• nakliye otomoblll 
•hnıyor 1 2 3 4 1• 10 Deralıı.. Heybeli adada LozanZaferi cad-

Belediye yeniden iki hasta 30 50 65 75 100 l\ı.:ruş desinde harap bir eyden atef 
nakliye otomobili almaaa karar A Ab 1 · çıkmıı, kıımen yandıktan sonra e - one crımızın her üç B) lı · 

vermiştir. Bunlardan ba9lca yalnız ~· içın hlr defa mtwanendir aöndDrOlmOftllr. 
kazazedeler ve yaralıları hasta- B - 4 s:ıurı gcı,en iltnlıırın fazlı 2 .- DUn Kadıköyünde Rıza 
hanelere g6tlirmek için yeniden ııaurı için 5 ı.uru~ zammolunur pııada Fotonun aparhmamnda 

bir imdat otomobili de alıcaktJr. kazazede ve yaralıları en kısa banyo daireainden ateş çıkmış, 
Sıhhiye müdüriy~tinin 'mrinde zamanda hastahanelere parasız renitlem•ine meydan Yerilme-
bulunacak olaa imdat otomobili aötürccckt1r. du ı6adilrillmuıtür. 

lstanbul·Snfya telefonundakl 
bozukluk 

' Istanbu1 • Sofya telefonundaki 
irıu dün de tamamile dOıelti· 
lememİ$ ve bu vüıden muntazam 
R'Örüşmek kabil olamamııhr. A· 
rızanın tam:rine nezaret etmek 
üzere evvelki ~6n T rakvaya '1· 
den fen mOfeUiti henOz d&n
memiıtir. 
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Akvam meclisinde ıı--S-iy_a_s_e ___ t_v_e~i k-t-ıs_a_t_a_l_e_m--i n-d-e---. • • 
Bulgar - Yunan mü
zakeresine başlandı İngiliz buhranı daha 

bitmemiştir 
Hz. JSA 

l Vakıt] ın Tefrikası 

No.ı40 j 

Atina, 8 (Hususi) - Dün öğ
leden sonra Cemiyeti Akvam 

• 

lsa mabedi niçin yıkacaktı 
meclisi, Kafandaris - Malinof iti- Bir lngiliz gazetesi diyor ki : Amerika lnglltereye, lngllterenln 
lafı mucibince tediye edilmesi vaktile TUrkiyeye yapt~Aı gibi muamele etti 
icap eden taksitin ödenmeme- ıt w dd 

Radikal fırka&lnın naşiri efkarı o- sizlerin tazminatını aza m~gı. re .ew 
sinden dolayı, Yunanistan ile lan (The Nero Statesman ond Nation) den bir hükumete kar~ı k~pıtalı!oltlerı_n 

Çflnkfl mabet altın putlarla, merme 
heykellerle sttslenmlştl 

Bulgaristan arasında tehaddüs gaz,ctesi yukarki serleı·ha ile .su maka- besledikleri fena hıslerı, w muhtelıf Hakikat bu merkezde ise o halde Isanın bu sırada (Bu ma 
eden ihtilafın müzakeresine baş- leyi neşrelnU!kU!dir: • mükalemelerinde . reddet~~ge k~l~~~ lsanın mabedi yıkınız demekten mak kınız) dem4!si, onun (Bu m 
lamıştır. Evvela Bulgar başvekili Yeni so yalist muhalif fır.kanın ilk mamışlardır. Hakıkatte, kızzalt u sadının kendi cesdi olduğuna dair nl"i ramiler fn.i yaptınız) sözünü tam 

k d. · tıarın oşu masını M. Malinof söz alarak Yunanis- feryadı: "Memleketi bangerlerin dik- met, en 1sıne şar len malumatın bir manası kalmaz. tutuyor. 
tanın itilaf mucibince taksiti ö- ta törlüğünden kurtarınız,, olacaktır. istemiştir. .. , . 1 Halbuki Markos bu malQmatı kayde- Yahudilerin bu mabedini büy n· . b 1 . L: 'k • . Altınla banknotun musavı o ması . 
demesi lazım 6eldiğini, çünkü bu ızı anger erın •nr suı ·astıne ınan . . .. • · t 'imiş ol dıyor. rod inşa etmiŞti. Yahudiler He 

d dırmak gayesinde olan bu ittihamda fıkrı hukumet tara~ı?dan fıs e1 ~
1• nıuha Sonra !sanın Uç günde mabedı ye- dü 'd"l H · d ' d 

taahhütat, devlet taahhü ü ma- d b" h k"k t d ., Alt dug~u için adetlerını ve e a ını .d şınanı ı ı er. epsı e on 
h d l H A b · ne erece ır a ı a var ır. ın • ak mf'c nı en kuracağını söylemesinin de bir d. 

1 
d 

0 
k h. 

1 
n 

iyctin e o mayıp, ususı ır çekilmesi bir hakikattir. Eğer iktışa. tabının arzu.ta;ına uydurmam ı dik: manası yoktu. Bu bir mucize ise mu- e ıyor ar r. na .arşı -~so una 
mahiyeti haiz bulunduğunu söy- di bir politika takip edilmemiş olsay- buriyetinde ıdı. Şunu da nazar cize üç g·· d d v.1 b" d t 11. ret, onun tesıs ettığı ma. 

M Y b k . b , brt olma- un e egı , ır an a ece ı . t tını t' y h d·ı ff lem iştir. ütea i Jen unan aş- dı, İngiliz lirasının sukutuna şahit kate almab ı u U} uşma ce ederdi. sıraye e ş ı. a u ı er, 
vekili M. Venizelos, söz almış 

1 
olacaktık. Bizim noktai nazarımıza mıştır. . . Diğer taran t ., bed" btr ecnebi, bir arap, hatta ibr 

ve bir saat kadar süren nutkun- göre, İngiliz lirasına makul bir mik . Maliyecilerin memlek~t.ı kend1 
k nız dediği d a"..ı~ahnın oktma ç1 

•• Y
1 

tinli tanırlardı. Sonra Herod 
· · · 'b" "d t ek ıçın buhra 1 " n e !i'WV e Y u. un-

da, Bulgaristanın taksiti tediye tarla istikrar ,·ermek şartile bu daha i ıst~dı~le~ gı ı ı arc e m "k t- kü, (sahtekar) oldukları söylenen şa· din en büyük kapısını altın ka 
etmesi icap ettiği hakkındaki yi olurdu. Fakat madem ki hükumet n_ı ıle1:1 surere~. buhranları teşvı e hitlerin hepsi bu sözü duyduklannı ıil : tezyin etmişti. Yahudiler bu 

İngiliz lirasile altını müsavi tutmak hklen de vak_ıdır. . rar edivorlardı. lncillerut' bu""tün yap- kartalı, mabedi telvis eden bir Yunan noktai nazarını izah et- fht atları " 
tarafını iltizam etti. bu gayeye eriş lngilterenın ?1uazz~m . ıy, tığı da !sanın bu sözünü hafifletme· saymakta idiler, onun için yahu 

miş ve localarda bulunan yüzü mek için kullanılacak usullerin banger da vardır. lngılter~nın harıçte, ha~ ğe çalışmaktan ibarettir. Metta incili bir defa, her muhatarayı göze a 
mütecaviz gazeteci tarafından ler tarafından teklif edilecek şera- ricin lngiltercde old~gun.dan d~h~ çok bu meseleden bahsederken lsanm bu altın putu kaldırmak istemi9I 
alkıılaomıştır. it altında olması da lazımdı. .Fil- parası ,·ardır. Bugun bıle varıd,ttrmı "Ben allahın mabedini yık.mata kadi- kat Herod bu ktlstahane 'ha 

M. Venizelos, fakir ve esas hakika bu sadece ana hatlarda değil, zı aşan bir bütçe ile _Y~~amıyoruz. F~- rim dediğini nakleder. Fakat bu söz intikunını almakta gecikmemifti. 
itibarile mağlup bir devlet olan teferrüatta bile böyle oldu. Hep l>i1i· kat bu ihtiyat akçemızı, Avrupad'1 hır de İsava şeref bahQPdecek bir şey yok- rod b h ek_.- t bb"" -2 

k. h""kii • · ·ı· ı · b" f lak t yapmadan Alman- ., ~ , u ar ıe-ıııc: eşe us ııruen Yunanistanın Bulgar noktai na- yoruz ı, u · me.., ıngı ız ırasının boşluk ıt e e . ' . tur. Bu sözler ancak yıkıcı bir adam h i · kıl ta · · fak t 
sukutuna mani olacak tedabirin ancak yayı yıkmadan çekemeyız. .Aynı z:ı • .. . ki lsa eps nı ıç _n geçırmış, ~. 

zarını kabul edemiyecegv ini söy- A "k k d .. 1 k b"l 1 ;;. d d k vadelerle ,·erilmı" olan cc tarafından soylenebillr. Hal bu diler de bu ugurda kanlan dokfl men ·an re ısı e a ı o aca.,, ın an, man a ısa ~ . .. ld b ·· 
lemiş ve cemiyeti Akvamın iti- bu kredi}·ı' ... ·apacak olan ba'lkaların', b" ·esi LOndradan çekilemi- hıç de böyle değildi. O ha e u so- leri şehit telakki etmişlerdL 

., ne ı serma) .. h · t• t l ' ·•s-lafına meyi tefsir etmesini talep bütçe munzenesinin düzeltilmesini - · ·b· bir buhran zuhuruuaa, zun e enrmıye 1 onu amam ıyan " (Joseflis) kendisinin hilahare (Ku 
etmiş ve sonunda, Bulgaristanın işsizlere verilen tazminatın azalma- r:~~~l;;i~: lngilteredeki serm.ıye- ;~~da yani Isanı?. "~~ dm~~t y~ıl· teki He~ sarayının tahribini 
ihtilafm iki devlet arasında doğ· sı şartlarına tabi olduğundan haber - terini Amerikada emniyete koymaları .ı a~ sonr~ ;n; uç ~n ~ ~a .\ e · temeğe memur edildiğini, çilnkli 

dar edildi. lngilterede politikac;;ı ha- muhtemeldir. fnmd '' e'?esınbe tırk.. .. 0 le mh cyı ı; az. bariyede olan bu sarayın canlı rudan doğruya hallini kabul et- "h e ersenız a"" a ı cum e er yıl\ıcı 
riçten idare edilir bir hükQmet olmak B iki takdirde de serbestçe ı · ""' · katı tertl8il eden heykellerle stisl . d d 1 b t u • .. r bil W• b" - tur Her memesın en ° ayı eyanı ees- vaziyetini filen kabul etti. Binaena - racata müsaade etmekte devam ~der· nın ~Y ıye ecegı ır soz 0 • • • ğini anlatır. Bir sarayı, canlı m 

ıüf etmiştir. leyh biz, Amerika maliyecileri ta- sek altın müsa,11tını temin edemeyiz. hangı .k~ndakçı, ~n m~ht~ hına- ların heykellerile süslemek, Y 

Yunan Başvekilinden sonra rafından, vaktile Türldyeye yaptığı - Ve eğer altın müsavatı fikrini bı· yı yıkabılır. Sen Pıyer, mcılfnde bnw an'anesine muhalifti. Onların n 
Bulgar Başyekili tekrar ıöz ala- mız, ve harbi umumidenberi Alman • rakırsak, ingiliz lirasının sukutuna, d.~siJe a1:1kadaşlannın İsa tarafından da bunlar birer puttu ve putlara 
rak Cemiyeti Akvamın himayesi yaya yapıldığı gibi bir muamele gör~ borsa n bankalar üzerinde çok sert soyl~nen ~u söz. aotayıslle kundakçı- mak IAzımdı. 

(Bitmedll albnda aktedilmiş olan bu iti- dük. bir hükumet kontrolu ile ancak m~ni tık fohmetıle takıp edildiklerlnl sUyler. 
lifname mucibince Yunanistanın Bankaların diktatörlUğii billias- olabiliriz. :lı'aka.t bü.tün bu buhıanı Jncil sahibi (Ldka) nm ~anın 9Ö~ 

sa teknik nasihatler ''ermekle oldu. mali mahafilimizdeki panikten mü terini tekr.ar etmek istemesinın sebebı, Yunanlstanda bUy 
taahhüdatını ifa etmesi nokta- · · !-.ı t zlrkt "tt"h A • l lş.cıizlere verilen tazminat İngiltere . tevellitti. Yoksa ~illi vazıyetımu.ue ~nın sihirba a 1 ı amına m Dl o bir orman yangı 
sında ısrar etmiştir. nin gayri müstakar vaziyetinin timsali hiç korkulacak bır şey yok-tu. maktır. . A 

Yunan-Bulgar ihtilafında zabıt olmuştu. _ Siyasi buhran hakkında yapılan Romalılar, ı.1a. hiçJ>.jr kutsiyet Atına, 8 ( Hususı >. - A 
mullarrirliğıni jfa eden Fransa Buradan bir miktar teokihal iagiw 'tahllll•r e ~·n yazılar, u bUh ... aueımeU.rdL Çinlktl -· ,.. - ... ortılllnlaftftdali:I yangın ae 

'hariciye na&:.ırı M. Briyan ala- liz lira.-.ına emniyet verdirebilect>kti. sa (Times) gibi gazetelerde çrkan ha- müş ve pek az taınnu,ıardL Onu~ ediyor. Atiki ve Bioti vflAyı 
kadar iki tar.ı ı arasında temas Pek tabii mali meseleye bazı siyasi un vadü•ler, buhraıtı olduğundan daha ~e için bunlardan veya başkalarından bı· rioin itfaiyeleri, fen ve iatihk 

surlar da aşılandı. Bu, Londranm ci bir surette ... östennekten başka hır ri lsanrn böyle bir söz söyled;ğini kıt'alar• at,.•i ıöndürmegw e ral temin için istimbal etmiş ve bu . 1 f ı. -ır .,. 
ötedenberi iddia ettiğı, ame e ırka- şeye yaramamıştır. . okuyacak olursa onu .ya~n.ın :~ m~ yorlar.Nazırlar da yangın yeri 

temas neticesinde ihtilafın hal- sının İngiltereyi iflftsa götürdüğü na Hükumet pek tabii, altının çekıl - galoman, yahut tehlıkelı bır sıhırbaz . f . . f 
1
. t' za 

). d ·· "t ld w ·)" · · · · t · · ··kt d"" F . 1• ld v h""'·--.ı ıt aıyenın aa ıye ıne ne ın en umı var o ugunu 1 ave zarıyesını ıspa ıçın, go en uşen m.esinden ürktü. akat bızzat ma ıye o uguna uıum:uer. . l ş· d " k d t 
etmiştır. bir ,·esile oldu, ve garip bir vaziyet ·· ·· dil"'üncesi itibarile bir tncil sahibi (Markos) un lsaya edıyor ar. ım ıye a ar a 

nazın, goruş :.- . d · l"k 15 
tahaddüs ederek amele hükumeti, iş banger olmasa ve bütçe tevazünü için "mabedi yıkacağım!,, dedirtmesi, Isa- 3 kılometre erın ı te .ve Adliye vekili Borsada 
sizlere olan yardımını azalttı ve, bil • yaptıg~ ı plflnlardn, mösyö Baldvin ile nm mabedi yıktıktan sonra onu tekrar lometre uzunlukta bır orm Şehrimizde bulunan adliye ve- · 
tün va itlerini inkar etmek meebun~ e- Montagü Normanın peşinden koşmada inşa edeoeğinf müjdelemek lçin.dir. sahasını yakmıt ve Yazıtay 

kili Yusuf Kemal 8. dün ögv le- t• d k ı k h f k1:. b' 1 • t 70 d 
ın e a ara mu a aza <1.r ır ro ısrar etseydi, Jıiç olmazsa tekrar em- Çünkü bu inci:lcı, :mnm senesın e ğındaki aanatoryama kadar d 

den sonra borsaya gelerek ko· aldı. Diğer taraftan şundan da e - niyetin a,·deti hakkında bir şansımız vukubulan hadlseyı işaret ettitfne ka yanmııbr. Tatuy Ye Karka t 
miser Adil Beyle görüşmüştür. min olabiliriz ki lngiliz bangerleri, !§· kalmış olurdu. Pek tabii vergilerin ni olabilirdi. lsa, o sırada ma- fi d • • • 
------~-~-~~~B-u--a-k_ş_a_m-----------~a~Wm~~ikbs~yapılm~ i~P~d~~~p~m~U~u ~rarp n arma pzmenı~m ~ç r I•ELE s edecekti. Fakat amele hareketini bu Iecek ve mabedi kışa edecekti. Fa - mekte olan halk o taraft. 

AY~ K ineması kadar sert ve barışmaz bir muha1efe- kat onun anlayıft vak'aya uymuyor. tabliye ederek ıehre iltı 
te sevketmemiş olurduk, sermaye ha Çünkü lsa, mabede girdiği sırada, her eylemiştir. • 

Marcelle Chantalın temsili muhteşemi reketlerini kontrol edebilir, mevcut lahze ölümü bekliyen bir adamdı. Ken Tatuy tayyare karargibı 

A'k VI Para dahili ihracat durdurulabilir, hariç- disi, ölümünden sonra tekrar dirile- Dekelya Sayfiye sarayı tabii 
teki sermayeleriınizi harekete geçire- rek en güzide adamlarile (Celil) tara· edilmiıtir. Şimdiye kadar ya 
bilirdik. . . fına gideceğini söylemişti. Çünkü o- gında bir buçuk milyona ya 

(şeytan 1 n Dostu) Bugünkü vazı:ete nazaran, bü - rada yeni bir Kudüs vücut bulacak, çam ağacı yanmııtır. At 
yük hatalar yapıldıgı muhakkaktır. yahut gök yüzünden yer yüzüne inecek K"f fi t 

tamamen Fransızca sUzlft filmi lngiltere, hiç de lüzumsuz yere. bil· ti. . ı _ısya ~r~ arma 11ray~t e 111 
tün dünyaya, son raddeye geldiği his ld 1sa mabedin harap ola· sını men ıçın etrafıodakı orma 

ile P. 1 or o ha e , 1 d t w 1 -kül ayı ıy • sini verdi. Mali ınü klililtnnız halle- cağını ne zaman düşünmüş ve hazır- ar a mevcu agaç arın ıo 
lliveten: 2 No. lu Paramunt Magazine ve seali, tarlnlı varyete dilmiş olmaktan çok uzaktır. Hiçbir lamış olabilirdi. ıine daılanmııtır. Ateıe ka 

Paramunt filmidir. - - - - - - yerde iktısadi vaziyet düzelmiş de • Fakat Yuhanna lsanm asıl söz- alınan tetbirler, oldukça e 
~~~~~~~~l~h~a~~m~~r~a~~s~~ı.~n~~e~m~~~a~s~ı~~~~ğildi~ Ve hatta di~ehl~ri~~i d~a~ri~ mu~~uya mu~ffak ~mUf · ndic~u vumişti~ Nazırl~ 

--... ııııı. bir müddet için malı muşkulat arta • tur. lsanm bu sırada söylediği söz- h 11" h ·•·t t l k · ... 
. ( ·11· ) k b' b" ma a ı arıas a op anara ı-caktır bile. Yenı mı ı a ıne ır Jerin aslı şudur: d . I 

Yeni 

Marguerite 
mevs'min ikinci programı olarak 

Moreno'nun muhteşem 
d k" eden te bırlerı a l ıvor ar. yokuştan kaymakta ır ve ımı;;e ()nun "Bu mabedi yııtınrz. Onu yıkarsa 

Ve nerede duracağını tahmin edemez. Ban nız ~n onu üç günde yeniden bina e
gerler ona istediklerini yaptırmışlar • derim!,, muazzam temsili 

Yerle Dik arasında 
dır. l'akat vaziyet dah~ kötül.eş!r, da lsanın sözlerini bu şekilde kaydet 
ha bir şeyler istemelerıne. ~a~ı ol~- tikten sonra onun maksadını kolayca 
nabilir mi? Memleket menfı, ışsı~lerın anlamak mümkündür. 
sayısını gittikçe kabartacak hır po- Isa bed . di~. b"" Tam:ınıen Fransızca sözlü pek mliessir \'c mütcbcddıl filmini gösteriyor. · · t b k lmı~tır ma e gır gı zaman onu u 

ilaveten: La Sonate au Clair de Lune Mickey Mouse canlı resim- ~tik~ takihi~dc ~;;z~;rin ırata
1

zmi~at; tün milletlerin ibadethanesi değil, fa 
leri ve Matmazel Jeanne BRAZINE tarafından Gözlerin ile ynı zaman a :.- kat haramilerin ini olarak görmüş, ve 

"DEJA k l l nı azaltmak, doğrudan doğkr?~a ba. • mabedı" tathir etmek ı"stiyerek onu tel-~~~~~~~~~~~~~~,,~ş:ar~ı:ı~ro~m~a~n~s~a~n~~~~~~~~~ 1 .•••.• deaultma ıcın ır 
. me e ~ e' mı, esını . .~ . vis eden haramileri canileri sürmeie 

Bu akşam _ _ davet demektir. Bu suretle ıkı cıhet- ' 

S kabiliyeti azaltıl - başlamıştı. OPERA ı·neması ten de halkın alım ·---................................................ .. 
mış oluyor. terenin alım kabiliyetinin sukutunu, 

Norma TaJmadge'ın en mükemmel ve en güzel temsili 

Nev York Oeceıerı 
Bize göre yeni l\Jakdonald kabine- dünya buhranını, daha hat bir devreye 

sinin dayandığı politika milli ve bey - getirecek, fiatlara tesir ederek bCtün 
ne1milel noktai nazarlardan da ıecri dünyada amele yevmiyesinin azaltıl -
bir surette yanlıştır. Yanlıştır, çün masrna sebep olacaktır. Makdonal • 
kü amele hükumetinin istifası HindiE! dın düşiinceleri bütün şüphelerin fev-

Filmi ile açılıyor. lliveten: FORTUNIO BONANOV A ıize tan ve terki teslihat konferansların • kindedir, ama, lngiliı iktısadiyatının 
"CAFJCHIO VIEJO,, nam en son lspanyol şarkısını taganni daki son şanslarımızı da alıp götür- sürüklendiği cehennem yolunu h~p 

~----------- edecektir., ___________ ,,, 1müş olacaktır. Yanlıştır, çünkü lngil· bu düşünceler dö~mektedlr. 
' ; 

Istanbul - Ankara 
trenleri tarifesi 

latanbul-Ankara trenleri t~ 
fesinde değişiklik yapılmHı ka
rarlaıtırılmıştır. Bu ayıu on be-' 
tinden ıonra tatbik edilicek ola' 
bu karara göre lstanbu~Anka,. 
ekspreai ilga edilecek fakat ıelr' 
rimizden Ankaraya gene gnadl 
iki yolcu treni hareket ,.decek
tir. Bu trenlerin birisi on ıekif 
beşte, diğeride yirmi bir k~ 
beşte kalkacaktır. 

Bu iki tren tarif esine 16rt 
Seyriıefain idaresi Köprii-Har' 
darpap vapurları tarıfeJeriaM 
bir değitiklik yapmıya ltıJU" 
ıörmemektedir. 



' , 

-------------•il!!!!!!!==~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==~~~!!!!!!!!!!!!~~ S - VAKiT 9 Eylül 1931 -[""!l!!!ll!lı!--A-d-11y_e_H-ab-e-rıerı 1 Bugün f armakoloğlar cemiyetile ecza 
A·ı nı Mahkemede l b· l · l ı e esası lzmirimizin kurlu- cı ar cemiyeti ır eşıyor ar ak iki tevkif 

sarsm J~ş günüdür Eczacılar dün hararetli bir kongre yaptıla 
Mahiyetinde yezıd•n"GUvercln,, Tayyare piyankosu bayilerin.. [ Ust tarafı ı inci sayıfaa ] ıs ini h hi kili B verecek 
Afyon piye-sın• menfi tesl~· den Burhan ve arkadaşı Fuat Gazi; Millet Meclisinde Dumlapı- cemf yeffO ID 81 ye Ve • 
den "Sonposta., d~.va_ ~dildı Beyler tevkif edildiler nar zaferini naklettikten sonra şöyle 
Müddeiumumilikçe, dun ikı gazete Istanbul ikinci ceza mahkemesinde anJattı: 

a.leyıhine dava ıaçnlmıştır. dün tayyare piyankosu bayilerinden "Vaziyeti şöyle mütalea ettik. Düş. 
BunJarda!i biri (Güvercin) mizah (Fatih) de gişe sahibi Burhanettin vıe manın Izmir istikametinde çekilebilen 

gazetesinin dördüncü sayısmdaki bir arkadaşı Fuat beylerin muhakemesine i.lç fırkası vardı. Birinci, ikinci ve ye
yazıdan dolayıdır. Bu yazıdan dola- başlanmıştır. dinci fıkralar .... Eskişehirde ve Koca. 
11 açdaıt dava, yeni ımaıtbuat kanunu Davacılar, Emine ve Sabire hanım eli grupumuzun karşısında üç dört 
nu.n ~-inci .m~ddesine göredir. Bu ınadl l~rdJ.r. Kendi_lerine beşerden on bin fırkakadar vardı. Bu fırkaların sür
dlllo şoyledır. Iıra ısabet etmış, Burhan ve Fuat B. atle çekilmesi. ve Mudanyadan vapur-

" Aile IIM'vcadiyetini ve ail~ kurmak1 ler, evlerine müjdelemişlerdir. Talili- ]ara l>indiııilip Izrnire götürülmeleri 
ellaSIJlJ sarsacak ft kadınlıgın anaı ri otomobile bindirerek Fatihe götür- ek mümkün ve mühtemel idi. Düşman 
olmak hususuııd~i fikri te~.a~lünüımuşler. Fotoğraflarını almışlar ve fçin en doğru hareket; bu idi. Trakyada 
zayıflatacak mahı~:ı~e her turlu neş-1 tedarik ettikleri on bin lirayı ortaya ve şurada burada bulunan kuvvetler 
:riyat :asaktır. Hılafına hare-ket ede_n koymuşlar. Davacıların ifadelerine den de derhal İzmire getirmek müm
lere bir a~d.an bir seneye kadar hapısl göre, iki hanım, bayiJe arkadaşına kündü. Şöyle böyle düşman belki bu 

cezası venlır., .. yirmişer Hra .,.rmek istemişler, ?nlar suretle sekiz, on fırkayı lmnirin şar- DUn kongrelerini yapan eczacılarımızdan bir kısmı 
Bu maddeye gore a~rlan ilk d••a, az buhnuşlar, nihayet otuzar !ıraya kında toplıyabilird" bımirin şarkın- • . 

budur. »>:rak, Ista~b~l birinci ceza uzlaşmışlar. Bu para ayrdarak ken- da hakikaten dağ, ';..rp ve kuvvetli a- Eczacılar cemiyet! dön sa..ı. 14 le idaz~ he~eti;::,:allhıyet 
mahkemesıne verilmıştır. 1 di1erine verilen parayr çantalarına yer razi vardı. Bu kuvv tlerle böyle bir Beyoğlunda H. fırkası merkezınde al- teklıf edıyo . • ki 

D' w d (S · ·· ı E e H"" .. beyın izahatini miltea ıger ava, on Posta) gazete leştirmişler, evlerine dönmuş en. v- meyzli miidafaa edebilirdL Ve böyle tı aylık kongresini yapmıştır. usnu Ik" lakr" . . k 
ili alehindedir. Afyon piyasası ü~ri- de Emine hanımın hissesine düşen pa~ yapmaları lazım gel" di Akıl ve fe- Cemiyetin umumi katibi Hüseyin OeUI bey beş ay eve 

1 
ı~ırı-~ 

0 
.u f

. t · · · · h · sine ır · • · istedi Okunan takrır uzerm ne men ı esır ıcra edecek neşr·ıratta radan 150, Sabını hanımın ls.54? rasetin ihtiyar ettiw• bu şeyi Yunan- Hüsnü bey cemiyetin altı ay ıçınde masmı • 
bulun~lduğo, davanın mevzuunu leş- düşen paradan 600 kü~or lira ~ok~an hlann yapacağını :~ kabul etmek ili. gördüğü işİeri anlatnuştır. Hüseyin bazı münaka'."l.ar 01~"· • • 
idi edıyor. Dava, ceza kanonunun olduğu görülmüş. Mur.aeaat uzennc zımdL Ve artık ordularımızı bu nok- Hüsnü bey bilhassa demlşlir ki: Rraa bey, ikı cemıyetı~ bırleşm•. 
358 in<i ~~-d"'". mııeibineedir. Evr~k, tahldkat yapıl"'.'!>. bayıle arkadaşını tal nazardan sevk ve idare ediyo_rduk. "Mustamrat listelerini tabettirerek için idare heyetine "':lillnyet _vermeg 
lstanbul ıtçuncu ceza ınahkemesıne mahk~ye verılmışler. . . Yani birinci ordu ku., .. i asliyesıle ve doktorlara tevzi ettik. Istanbul ••-zacı lüzum yoktur. Heyetı umonuye topl gönderilmiştir. Mahkem<de alikadarlar_ ıstıçvap süvari ordusu bi!A tevakkuf ta lzmir !arı kAnunuovelden itibaren ispirto b" h idedir. Bu tarzda kararıuı v ''M edilmişler, dolandmcılık iddıasını red üzerine takibata devam edecekti. Düş almağa başladrkları halde taşra ecza- 1~m: dedi. U•• cadele delmişler, iki hanımın fa~la~a . pa~a manın dUrmMma ve tertibat almasına crları bundan istifade edemiyordu, 1 .. re H'"' •. bey tekrar SÖZ alarak ikô < 

ff vıermeğe razı olduklannı ılen sürmüş· vaıkit bırakmryacak idi Ve bu hare- şebbüsümüüzle Uç ay sonra onlar da ~snub. 
1 1

• için hususi mahiy I d
. ' ·· - t . · . . miyetın ır eşmes BI wıı lflk te er ır. kat bütün ordu ile ve bütun agır op- ıstifade edebıld1. 

1 
k bir toplantmm liizunm r 15 u.11 ga ze Müddeiumumi Ahmet Muhlis bey, Ç11Bl1 ile ve bütün vesaiti ile birlikte Ecza depolahnm gizli olarak pera te yapı aca . B h u loplantıd n~çin k~ı>atıldı vaziyeti~ ~:"'nunla_nn __ '?••lrnf~n m~~- icra olunacaktı. Ordu düşmana herken.de ~ttıkları ı:atentll iliçların b? daıt balısettL • .:ıar~·=~umi heyet 

[Ust ıara& 1 mcı "Y•fada] lremelerını ıcap ettirdıgı kaydıle. ikı· nerede ve her hangi bir yerde tesa- şekıldekı satışı bızi mutazarrır edı- hazırlanacak .e .. mk .. 
lıarrtr!ını,,e: "gazete sahibi olaral.: lııı- Oinln de derhal tevkifini istemiştir. düf ederse behemehal ve derhal vura- yor. Bunun için vekiilet nezdinde le- olgun bir şekı~de arz<tınek 1l11I :~ 
za verenin asıl sahip olmadığı, bu Un- Mahkeme heyeti, bu talebi muva- cak mağlQp edec...:ı .... 

1
• Ordu bu emir şebbüs yaptık. lacaktır dedıkten sonra farmak 1~ 0 k 1 be ı . ' ~~' f d k ı· · ·· · ne durarak bu e ım vam ma:vakkaten ul andığı anlaşıl- fık görmüş, Burhan ve Fuat y en dairesinde Yürüdü Düşman Dumlu· Bjze mensup arkadaşlar tara m an e ımesı uzerın 

mqtrr. Bunu kendisi de müevvelen ik- tev!<if etmiştir. Muhakeme, şahitle- pınardan sonra u;~k istikametinde, teşkil edilen farmakologlar cemiyeti- henüz kanuni bir şe~il . almam•şb 
rar etmiştir. rin celbi için salıya brrakılmıştır. Alaşehirde, Salihl'd Ahmetlide ve nin doğuşuna memnuniyetle karşıla- müdevvenatı kanunnıyemızde 

Matbuat ~~nnn'?' 17 ve _ıs ~·<_i Tevklfaneye soğan içinde Kesabada ve eu •~=~et bmi_rl• şa~- dım. Eczacılığım:z kati derecede in~i- kelimesi vardır. DedL ınaddesleri hukümlerı tatbik edılm•şlL esrar sokmaK için yapdan kında N f te d urına. a ıeşebbus ettL şafa mazhar ol d ugundan ayn teşekkur Farmakolog cemiyeti 
Müracaatlan vilayetin kanaatini değiş tetebbUs akim kaldı Bir ta;,.ftan da tz!ire hariçten kıta· ler halinde çalışma~ imkan :'~k~u.r. den SaHi.hattin bey de: 
ti.-...;ştir. - yolunda beyanatta bu- Tevkifaneye soğan içinde esrar sok· at gebiriliyordu, fakat her durmak le- Binaenaleyh iki cemıyetin tevhıdı ıçın Arkadaş ikiliğin kalkmasını istly 

111llDmiuğF1ltr. ftan .. d le sahibi Mu mağa teşebbüs edilmiş, fakat tevkifa şebbüsü tertibatımız sayesinde de~.a- , . istiyoruz. Bunun için de bazı ruz. Bu takdirde Türkiye farm:ık 
er ara muca e "d . ""t kk d k h ka 1 rş, duş mesını b" ı•w• d . B ure zaffer bey muvazaa olmadığmı beyan n~ ı ~resı mu eya ız avranara a- P taarruzumuzla karşı. anm w. meselelerin halledilmesi ve müsait ze.. logları eczacılar ır ıgı . enır: ? s 

edici bir teıkeN gönderiyorsa da Mü- d~yı mt!dana çık11r.mştır. Ele ge- man h'.'1" teşebb~ün~e bır da,ha mag: minin hazırl.,,ması llzımdır. le her iki taraf da tatmın e~ılmış ol.~ 
eadeJen1n llk nüshasını görenlerin bu- çırılen so_ganlar gardıyanlar taraf mi hlp edılerek çekılebıfıtıe.kten mene~il B arada akalliyetJer meselesi de Eczacı Asaf bey bu kelıme uzeu 
nu (Yarın) dan farksız bulmalarıdır d~~ mu~ye.ne maksadile bıçakla .. ikiye l mişfü •. Yani düşmart •. ordnsu ç=~~e- vard~. Maldmdur ki, bazı komş~ de asabi bir heyecanla -~akkuf ed 
m'Uvamaya hükmetmeleri gayet tabii- bölünmüştür. Bıçakla ıkıy~ bolu~u~- memıştir. Muharebeyı kabul ~de ıı: memleketlerde bulunan Bulgar akallı rek bu kelimenin ecnebı bır kelıme o 
dir Gazete harfine -.kline kağrd1- ce ortasında esrar bulundugu gorul man aksamı sağa, sola dagılnuş • tin"n mevcut muahedeler dairesinde- d vunu n türkçemizi ihya etmek ist 

' ' ,..... ' ü t.. ç k'l l b" takım ye 1 ug 
na kadar aynidir. Yarının yazr mü<lü- m• şu..' . . . .e ı .en kıt'a yoktur, •. yanız U' ki hukuku tanmmamıştrr. Hatta o diğimiz bir sırada bu kelimenin kab:ıl 
ril burada da yazı müdürüdür. . ~ogan~a~w~evkıfaneye harıç~~n bı- fırarıler vardır. _Nıhayet ~rdulaz:- hukuk tanınmak şöyle dursun, o mem nün doğru olmadığını pek harareti 

Vakıa Yann gazetesi hükumetçe ka rının getır~ıgı anlaşılmış, faıh h~k- mız 9 eylülde lzmıre telrarrüp .. et~ leketlerde bulgar akalliyetinin mevcu- bir tanda müdafaa etti. 
patılm•ş bir ga .. te değildir, fakat va- km~; tah~ı~ata .~~~lan;:;;~·~ '!e:ııa O gün öğleden eve! ."'at onda ;"'~ e di}-.11 de inki'ir olunuyur. HUiki bey ilimde fende milliyet ol 
li muavininin ifadesinden anlaşılıyor :el ı ar~•·. ut ı ·e·~ı us erınl ~ "'.' P~Yadelerimiz aynı zama;d~ _zmır r Bu meseleler halledilmeden birl•k mıyacağmı ıisanımızda yüzlerce ecn 

ld Arif ~=ç :.: r.::'.::~~ny~~::~: .:.:~;,;.çın lıı::;ı~~b~r;:;ş;~ices':ı; I~~!~ bi:i~i'e~k::::~dı:,"':~:::. teşkiline te~bbüs :t;";:!;
1
;_"asl• neti-, bi kelimeler olduğun~ ve e":'.'~cı ~elim 91 

i~A Bu noktadan vilayet gazeteci ) de son zamanlarda birkaç teşe-bbüsün 1 t2'1lnir körfezinin satJıına inikas eden celer .. ve~ecegıne k~ aris:n arasında sinin de arapça oldugunu soyledı •• mtşt kıun l "k 1 an birinin bir j vaktinde farkına varılmış, esr:ı.rlar bir irtisam hatinde seyrediyorduk. Turkıye ve Bu g. bahis de- Hüsnü bey de eczacıya larmakoıo 
llk ha a mateı ok mıdy w . anıyor müsadere edilmiş, alakadarlar hakkın Ertesi günü doğrudan doğraya Iznıirin akalliyetler mesele~"' metvzul9~5 te ya derken eczahaney-e de bir isim bulma 
ürtip ile gaze Çl ar ıgına ın · 1 w 'ld. Her iki hüku.me • w 

1 

t tt" ka.ııunun böyle bir vaziyette emrettiği da takibat yapılmıştır. için~ girdik ve hükilm-et konağına. yer- gı ı.r. edede, Türkiyede bulunan lar.ım olduguna şare e 1. 

t dbfri alryor. Kanunların bütün ruh Yeni bJr tayin leştık . ., pılan nıaah Lozan muahedesinin llul Bu esnada eczacılann hem kend 
V
e anasile hakimiyetini temin mevki Ankara sulh h:\kimlerinden Nurettin B bul1!3-rladnn,b 1 an türklerin Nöyyi cemiyıetlerine, hem etıbba odasına v 
em . 1 .. . f • lk b• ı• garistan a u un . . d"v ve m..uniyetinde olanların böyle s~r- ~'.'· Ista.nbul. m~ddeıumum muavın· a an Jf I • muahedesinin akalliyetler hakkrndakı hem _de ticaret odasına aıdat ver ıg 

atlJ hareketini bir basiret olarak te!ak lıgıne tayın edılmıştır. hk" tabi olmaları esasını kabul bahsı ortaya atıldı. 
ki etmek tabit olur. DUnkU. n_eşrlyat davaları_ d ~ • d ~ at ~;e~:ir. lstanbulda toplanacak Hüsnü bey, eczacıların ayni zama 

Bize mektup gönderen Muzaff~r B. .. lst~nbul ıkın~i ceıza mahke:?'esın ~~ gıne ogru :ı:n Balkan konferansı müzakeratına da fen adamı olmaları hasabile. etıbb 
Miicadele gazetesinin amam neşnyatı dun bırkaç neşrıyat davası ruyet ed "st da iı:.tirak edecektir. Mu· odasına tüccar olmaları hasebıle d ld d 

... , h V d. be ld 1 kti Bulgarı an ~ . . ' . A nı are e en nle mıet ec ı Y o U• ece · h .. . tihap edilmemısttr. t" t da ına aidat verınelerı }azı tuna ispat edebilir mi 1 yeni matbuat "Ş•ytan m kızı., lsmind eki romandan [ Baş """ 1 ;noi •ayıfada rahhaslar en uz. ın • 
1 1 

a;,ak ıca ~~. 
0 

. s ıti. 
kanunu aç•klrk istiyor Iomarlama ola dolayı Muharr.m Zeki bey aleyhine a- Tarafeyn aras•nda 1925 senesinde Bu hususta resmı maluma ımb? ;.. k .. geldıgme ışaret • . 

1

. ta 
rak adrnı bedel ~eren ~üdiri mes•uııer l çılan mü..tehcen neşriyat davası, teb- imzalanan dostluk muahedesi, iki kom la beraber Bulg~~- Balka~li ~1::.,.. ~ilfthare ".'üzakerenln -~ifaye .; • 
istemiyor. ligat için kalmı!'ltı. şu memleket arasında o zamana kadar mitesinin bahsettıgım aka Y lebı kabul edılerek meslegı temsı 

Hakiki mlicrimlerin birer siper bul- "Mi1liyet., ·gazetesi aleyhind•ki halledilmemiş yegi'ine noktai n•zar selesi hakkında bir muhtıra hazır~'!'"- mek üzere eczahane sahipleri, ~~mu 
masının önUne gt- l.tiyor. Bu va ID<ltbuat kanununu resmi gazete ile ihtillifı olan, Bulgaristana hicret e- rak birlik reisi Hasan bey~en ';"meslektaşlar, laboratuvar sahıpleri 
ıJyet ancak sahip veya umum neşriyatj neşroluınnm.dan evet aynen neşretmek den Bulgarlann . Trakyada bırak- gönderdiğini Bulgar gazetelen vası a· ecza tüccarları encümenled olmak ~., 
ınUdUrlerinin ikisi ·de meb'us olur ve dava!'lı da tebligat için başka. güne bı· mrş oldukları emlakın aidiyeti ciheti sile biliyorum. zere dört encümenin ikişer aza v~rıı .. 
t 

kibatT imkftrsız brrakırlar diye istis- , rakılmrştır. Mühendis Arjantinli Zeki meselesinin de hallini temin etmi5'tir. Zannederim ki, Türkiyenin Balkan 'le idare heyeti teskil ve cerniyet-
a · t t • d C _. 1 l h" d k" i l · ., Id - ve mesı ~ f olarak o vazıye te ecvı"L e ilebil- beyin muhteli gazo:Le er a ey ın e _ı T caret mukave esı geçen sene, miic- birliğinin taraftarlarından o ugu . 1

1 
. tevhidi ve isim meselesinde de ·~stir. hakaret dan ... ı müdafaa yapılmak U rimleri iade ve adU mukavelename ayni zamanda Yunanistan, Bulgarıs-1 ·~=· vekili be};n hakemliği tekli! 

m ' ,n•uücadele., nin kanuni ve hu· ..... talik olunmuştur. 1929 da yapılm•ş ve her iki hükOmet tan ve Yugoolaoya ile dostane münase-
1 

Sı. ıye "tt f 'k k b 
1 

d"Jd· 
Bu ·ın 1. 1 . . d" . . 

1 
edılerek mu e ı an a u e ı ı ve ,,f taraf•! Mücadel•nin kendi· • F d mec ıs erının tas ıkınden g~erek thıa- batta bulunduğu için akallıyet eı· me d hT de birlesmeği h 1 

kuki za~ ce· Bir taraf halk fırkasının l hır ransız sermaye ar gurupu ret mukavelenamesi kiinnnusaniden, selesinin hallinde bitaraf bir vaziyet- bu e.<as n 1 ın .• d : atır a-
sin• gelı~f iİiğinl, iktısadl progrnmı- mümessillerinin şehrimize gelerek adil mukavelename •ITTıstostanberi tat te bulunması dolayısile büyük bir nmk ü'."'re heyetı ı are ıle beraber N~ koope~atı ç göründüğii halde b1>ür ta- Ziraat ve iş bankalarının mü- bik m•vl<iine girmiş bulunmaktadır. rol olnaması kabildir. Ve Balkan il Halıt. Sırrı. Asaf.". Mustafa Naı! nı benı';a~~ f ırl<asınrn muarıı. görün- messillerile temas edeceklerini Balkan birl!g; birliğinden gelecek f ay_da.ıarı göz On ün ve_ Cc ıaı . b~yl ~rden m ut~şek~il bir k .. 
raftan gün eve} matbuat ka- yazmışhk Balkan birliği fikri t atındaki de bulundurarak bu bırhğe engel t~- mısyon "eçıldı '\e celse}e nıhayet ve-
mek• on · J k 1 ' e- r · ·ı k "tTfl d tane bır "ld" ' kt • gazetemız apatıyo- G J 1 · beklenen bu mü· noktai nazarımı soruyorsunuz. Balkan kıJ edehı ere 1 1 a ann 08 •• A rı 

1
• 

nun,u çdı'"ı,·:n' partinin yazı mü- eme en birliğine ben şahsen taraftar oldugwum surette halli için diğer Balk.an huku- M-ü-.-Jı_l_m ___ b_ı··r--A-l_m_a_n ruz J"' d ) messiller şehrimize gelmişler ve t b ı ab Ur 
: ve11<i gün Mücadele e matb~~t gibi Bulgaristan efkarı umumiyesi de metlerine telkina ta u un ı ·. . A 

dürU e hi bir neşriyata mA~l deg•I- Ziraat ve iş bankalarının mü- tamamile taraftar bulunmaktadır. Bul Cenevredeki Bulgar, Yunan ~ht.lıı- firması Üzüm k~nu~u ç Ondan -ra da bırçok. ma messillerile temasa başlamışlar- garistanda hiç bir fert tasavvur etmi- f• hakkında beyanatta ~u.ıunmaga sa- , ti 
d!T dıy~r. Mftesdelenln kuvvetlı ta- dır. yorum ki bu fikre muarız bulunsun. lfihiyetim yol<tur. Harıcıye nazı;• nı. ıs yor naınz '°"

1

"'·; r1<asının muarızların~an Haber verildiğine göre iki Çünkü birliğin teşekkülünden elde •di· Malinof Tevfik Rüştü beyefendı ve Miihim bir alman firması ih-rafı I Hal1:ım: .. daha! gllndenberi devanı eden müu- lecek faydalar göz önündedir. Birlik1M. Venizelos orada bulunmaktad•dar. racat ofisine müracaat ederek 
bir yeni n kere müspet bir netice verecek gerok siyasi gerek iktısadl no!<•ai / C•nevrede bu mesele hakkmda dosta- memleketim zd en yaş üzüm al· 
Ticaret ve 

68';,"'
1

a~:~!asına şekildedir. Ticaret ve sanayi nazard~n g;yet faydalıdır. Bu husus ne bir sur~ti halTbul;~a~a·ğ~~ı :::'~"'";ııe mak istediğini bildirmiştir. Af. yapılaca 'I 1 . t bankası mümessillerile iki ban- ta Bulgaristanın noktai n-azan bazı ümit ederım. ev ı uş u )e en- ) k kl' t T d. t nı tatil eden ıcare yerlerde yanlış anlaş•lmı~r. dinin bu ihtilftfın haili için dostane bir man ar gere na ıya la ve ge-
e ıya 

1 

h' d k M ·ıı · b «'" d "X·· w • k · h k 1 lık S . bankasının ısse ar- anan mumessı erı U6 UD e Biz birliğe taraftarız. Fakat bu şekilde tavassutta bulundugunu kenıah re saır ususatta o ay lar 
ive danayı 1 CeneH bankuile ıı;8rüıecelderdi... birliiin sağlam esaslara iaünaı etliril menınunişeUe gördüm.. yapacağını bildirmektedirler. arın aa o an 
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1 Harici Haberler 1 ı __ H_a_v_• __ aı_e_mı_·_n_d_e__ 1 Mahkeme ve icra lllnlar1 J BORSA 
Akvamcemiyetinin büyük 

meclisi açıldı 

Mühim bir Sefere lıtanbul dördncü icra mcmurlu-11-~-.~----~~--...-~::&1 
ğundan: 8 ylül .:*3 

başlandı Yusuf efendi bin Kazım efendiden Kam blyo 

Sabishtro, 8 ( A.A) - Ame- Yoşua Bahar efendiden istikraz er· l lnıriliz lıra11 Kr. 
rikan tayyarecilerinden Ailen ile )ediği ipotek Kasım paşada Gazi Hasan " .. T.!. mutablll Oolar 
Meyle hiçbir yere oğrama\<sızın Paşa mahall~inin kışla yolu elye\·m ~~;;ııı 

Reis : Cihanın en büyük belki de son ilmldi 
bizdedir; bunu kırmağa kim cesaret 

edebilir .. dedi. 

bir devir seyahati:yapmak üzere Bahar!ye caddesinde atik 43 - 4:1 - Relıta 
h 47--49-51--47 mükerrer \'e 47 mü- rı rahm · 

Seattle istikametinde avalan- ke-rrer 2 mükerrer 2-1-3-5--7 c~di1 Is. frank 
mıılardır. Bu münasebetle Asabi 47--49-51-55-58-QO- 2- 4- 4--4. 1 ı.evA 
ismindeki Japon a-azetesininin 4, 3, 4,:l 4,7 4, 9 atik 2 ve 2 mükerrer ve Florin 
b .. ··k k nosu h" çbı'r yere og· - 2 mükerrer ve 1 n 3 ve 5 n 7 ve 43 Kuron Çenevre, 7 (A.A.) - Cemiyeti Ak- 1 nı )erme ıetirmeğe mecbur olmıya- uyu 0 ya ' flllnıı 

._ ·ık l k k ve 45 ve 47 ve iki defa mükerrer 47 vam meclisinde M. Lerroks . öylediği caktır. ramamaıı;sızm ı o ara geçece • • PeıetAı 
k .. t tk d C . ti Ak iki Al d ! tayyarecilere S bin İngiliz lirası ve 49 ve 51 numaralarla murakkam .. • Mark uşa nu ~n a emıye va~ın &e· manya Var Jr değirmen ve francolacı gediklerinden • Zloti 
sen sene iç.ınde merkezi ve cenubı Ame· Berr 7 (A.A.) Gi! d .. f .1 mükifat vermeyi evvelce va· k 

47 
.. • Pen~ 

rikada ve uzak şarkta bilhas.-;a sıhhati mflliyetın, 1 ta-f dra a muin h k d mUnkalip dükk!nından anca ve 
. perver er ra ın an yapı an detmiş olduğu atırhıtılma ta ır. 47 mükerrer ve 49 ve 51 numaralı 1'tş !o T.n Kurus 

koruma sahasında yapmış olduğu ış- ~·e b"Jh . ı Türk lirası Dinar 
1 1 vü d t" d"" . 1 d .kkati • ı assa Prusya pttnslerınden iki bil b t bap dükkfmın doksan altı his~ it:ba- C.:ervoneç Kuruş 
e~.,:ttn·~· e ge ır ıgı eser ere ı prens Augusto • Gullaume ile n sa- CUM O umuz ri.le on doku'Z hi1'sesi 30 gün müdc'.etle 

ce ış ır. • bık Türing nazırlarından l\L Frick bugün geliyor ihalei en-eliye müzayedesine vazoluna N•~kut 
. R~lsb 'intihaba1tındta Kont Apponyı ; tarafından i~tirak olunan büyük nil· italyada (Svon) tezgahlarında rak 58 - 60 numaralı mahal 2:'">0 lira ı lmrlln (lnglllzı 

yırmı ır rey a mrş ır. mayiş esnaı.rnda Hitler ezcümle demi~ n :;ı - 3.1 numaralı mahal 200 iira ı t>olar ( Amerika > 
R · ı h _..1·1 ıı. .ı T"t··ı yapılan iki hücum botumuz bu~ 20 F k ft' eıs iğe inti ap ~• en ı• • 1 u es tir ki: ,·e bahçesi 50 lira bedelleri.le talibi uh nın ranm: 

ko murahhas.tar. ~ (h_ o~. ge,ldiniz) dedik-j Bütün dünya, resmi Almanyanm gün bir İtalyan gemisine tahmil desinde olup bu kere yüzde beş 7.ttmla 20 Liret [halya 
- ..1 d ı d·t · b. h ld ı· O Frank Belçlhj ten sonra reı!'llıge ıntıha .nnuan o ayı yanı baı;;;ında ikinci bir Almanya bu- e ı mıı ır a e ımanımıza ge· ve on beş gün müddetle ihalei kafiye w Drahmi {Yunan) 

teşe4tkür etmiş ve Cemiyeti AkY•tmın lunduğu"'nu ve bu Almanyanın (şapka le<.ektir. Yeni hücum botlarımız müzayedesine vazedilmiştir. frank ( lsvıçrel 
kendisine başlanan ümitleri boşa ~ıkar elde) gayeye vasıl olunulacağına inan en son fenni tekimülib hai:ı o· Yalnız cedit 58 numaralı dükkan ve 2ıl Leva BulR•rJ 
mamak için son derecede tesirli ve kuv mamakta olduğunu bilmelidir. Snlipli tarak yapılmı•lardır. Gemiler 60 numaralı dükkan ve 55 numualı 1 Florin [Felemenk ) 

tli b• tt l ası ı· td ·~ · Y !O Karon [Çekoslovak) ve ır sure e ça ışm azımge ıgı Hitler bayrakları günün birinde bütün l d . ., .. lacı berber dükkanı mevcut olup di-
d t . . imana girme en evvel mute- ... .. ~ ı hnı lwusturya) 

ni eh-emmiyetle kay e mıştır. Almanyanın bayrağı olacaktır. ğer numaralar muhteri.k olmuş ,.e e1- 1 Peıeta llspanya] 
l lt k bassıslardan mürekkep bir bah· 

Büyük meclis n a ı omisyonun Yeni fnglllz hilkı\- yevm arsa haJindedir. 51 - 59 nnma ı Ranmar~IAlmanyaJ 
intihabına ait muameleyi bitirdikten riye hey' eti tarafından muayene ralı dükkan arkası cephesi Bahriye ı Zloti l.ehlmn 
80nra meclis azaıııından tekrar intiha- metf Ve f şçiler ve tetkıkten geçirildikten sonra cadde~ile mahdut ~ağ tarafı medyuna 1 Pengö l\ l araılıtan 
ba t!hi olanların yeniden intihabını Bristol, 7 (A.A.) - Bristolde top- teılliim edileceklerdir. italyada ait sala~ ,.e 55 numaralı berber dükka. 0 Ley fRomenya J 

~ ıo Oinar Yugoslovyıl 
eyi ölün on dördüne bırakmıştır. la.nan Tredünyonlar konferan~ında re inta edilmekte olan Duatepe, nı sol tarafı sütcü madm Ka!ropı ı Çe\oneı; ~evyet 

Meclise iki karar sureti teklif edil· is M. Hayday azaya hitaben ~öyJediği Tınaztepe torpito ve mubripleriJe dükUnı yine borçluya ait bahçe rnez· Altın , 
rmştir. Bunlardan biri Meks;ikanın nutukta bir takım JMçhul siyasr \'e tabtelbabirlerin de inşaata bitmit· kur ar~adan ahşap bir kapı ile bahçe· Mecidiye ' ~~:ısc~ 
Cemiyeti Akvam misakına iltihakt, mali nüfuzların perde ,ilrkasında te· ye geçilir. Bahçede bir kuyu bir in- Rankonoı \ lı 
diğeri çinde f ezeyana uzrıyanlara bir ~ir yaptıktan ve bazı gizli kuvvetlerin tir. Yeni gemilerimiz teşriniev- cfr bir ayva ağacı vardır. Bahçeden •------------~ 
teessür telgrafı gönderilmtSi ha!<l<ın. amele fırkası hükOmetini dağıtarak velin ortalarına doğru gelecek· bir asma ahşap merdivenle 58 ve 60 O BUL M .~ CA 
!Jadır. kuvnt ve !'aUhiyetini ne parlamento lerdir. Deniz ınüessesatını teftiı · numarah dükkanların üzerine müea<lif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

içtimada ~t J,erroks Cemiyeti ak dan ne de milletten almamış olan yeni etmek Uzere fehrimize gelen kısımla bir sofa üzerinde dört oda bir 
\-a.mın yaptığı işleri anlatmış ve neti- bir hükumete vücut verdikleri fikrin- Deniz müsteıarı Mehmet Ali ç~kma bir hala bir oc~k mahalli. olı~p 1 _• A ~ \ · ~ A 

1 
~-~il 

ee ol ark demiştir ki: de bulunduğunu beyan etmiştir. buradaki iılerini bitirdikten ıon· üç oda derununda Al& ağa c;akındtr. 2 A !?_ ~ 1. Li).[j]IH_ A R I_ iı 
BUtün hu neticelerin beynelmilel M. Hayday nutkuna şu surette de- ra alAkadar mahallere giderek Borçluya ait biri sakindir. Bahçenin 3 D A L K A V U K (i Y ,i 

teşriki me. aid~n ibaret olan nihat ga- ,·am etmiştir: Be)-nelmilel mail ve teftişlerine de'lam edecektir. hududu madam Kalyopinin dükkan 4 1 ~ K AR A ili 7 :W A F 
reye doğru mühim bir terakki nlduğu kuvvetli bir kombinezon eksiksiz '°' ve ~ahçesi bir. tarafı Isma~ı. ağa han~ 5 R iJ A ıf ,11 L-jfiHiJılJ N A 
münakaş götürmez bir hakikattir. M . amansız bir maliyeciler ihtilalini intaç Faşist gençleri ~i.tl>~~ tara60fıd~'okrk~anl menz~l~ med:uanla 6 iliı v AL iL AIH i ~ R 
Hoverin teklifi üzel'ine harp borçları etmştir. Biz işçilerin hakları olan aı ıJO - u an ar ve »» num,ır ı - - . ~. . - -=-,- •iiil 

ile tamirat bedelleri tediyatımn tehi- ücretlerde tenzlat yapılması hakkında bugün gittiler salaş berber dükkanı cephesi Bahriye 1 A H U_ [iJ [il A !!~I E_ ~ A Z 
ri, Londra konfransı, Paris, Berlin ve ki her hangi bir teşebbfü~e iştirak et- caddesi sağ tarafı Sipiro dükkanı 8 ~ A K I_~ iJ H E ~ D E J~' 
I.-0ndra mükAlemeleri, beynelmilel te- miyeceğiz. Son günlerdeki rnkuattan Evvelki giln şehrimize gelen borçlunun mahzen arsalar. arkası b?rç 9 U R [illi [!I..!_ ~~ M ~ ~ 
diyat ba~mısın. ın _icraatı, Pale .müta. mütevellit ıriyast kaı:ıaşa}ıit,m orttıdan Faşist izcileri diaa akpm Rodoaa ı..,.. ait-'mahtıer-~j..-mu :\'.•" l t Y A A f' J ı 

t i l....J h ha eket t · 1 rdı·r dan sak1:«1tı(~ nu.m. •!tra1ı -ctü\~ti'r.n 1-l ~ilS ı.ı .• - F A- R-ız ımı•. N •
1
• -M ha.o::sıslar komı csın n .m~sa "''• cı anı~ kalkması ve müphemiyetin ten,·lri i~in r e mış e • ·•ı 

raıJyetini ıslah n:ımının ,.e heynelmı milntehiplerin reyine müracaat etr.ıek Misafir İtalyan gençleri ıere- ahşap demir kepenklı olup hududu Lır 
Jel te.,riki mesai arzu~unun birer de:! i- zaruridir. fine dün öğleden evvel Tarab· tarafı ahara ait 56 numaralı dükkan Evvelki bulmacamızın luJl, 
lidir. ~u azmi~.', kuvvet hol: lnlllterede mllll maarafların yadaki İtalyan sefaretinde bir bir tarafı altmış numaralı yine horç- Jedilmıı ~eklı 
ması, şumul n ,·u at peyda etmes1 azaltılma•lna Kral ve alleslde luya ait dükkan cephesi Sıra berber\er 1 2 3 4 5 , 7 R 9 lO 11 v Gardenparti verilmiştir. Garclen bo ı •t b h d - •• icap eder, :r:ira şimdiye kadar ittiha7 ı,t1rAk ediyor sokağı arkaıu rç uya aı a çe e· 
edilmiş olan k~rarJann bir takım ! Londra, 7 (A.A.) _Kral milli ma5 partiden sonra iıcile~.vapurlarında rununda terzi Ligor efendi müstfecidr: 1 .. . __ ·_ ,-1-~- - ı-

k ld ~ ·· ··ı ........ n· a :. !>' • l d" mü•tedrdir. 60 numaralı hududu bir 3 
memleketlere cıddt ~urete yardımı do- rafların azaltılmasına qahsan i~tirak gelerek öğle yeoıegıni vapur a dir. 60 numaralı tuzcu Ahmet e en ı 2 _

1 

__ _ ~~·., _ [iİI ___ ~ _ 
unmuş o u~u goru mu;;-lur. ın • etmek maksadile tahsi~ahndan 50 yemıı er ır. "' 

enaleyh m~lisimizi.~ i.çti.maı için. fır: bin İngiliz lirası raddesinde tenzilat Vapur saat üçte Galata rıh- tarafı 58 numaralı dükkan hir tarafı 4 - - - [il - - - il 
sat. pek zıyade musaıttır. Cemıyetı npmak niyetinde olduğunu b:ı)iwekile tımından ayrı!arak Boğaz içinde Yordan efendi menzili cephesi $.ra 5 - !iJ [il - - - j - - -
Ak'•am '--dbı'nl:'. dalg""'ını durdura- b. ı"Jd·ırmı"ştı"r. ' "' k d ber"'-rler arkası borçluya ait bahçe ile - - - ~ 

~ IA '""" bogv azın haricine a ar devam ı,.; b" ·•·t 6 lii r_• ·• cak, mail. iktısadi ve siyasi sahalarda . . mahdut muhterik arsalarda ır mıli ar i!le. .5 
sarfedilecek mesainin intizam dairesi· Kralın aılesıne ~ensup bul~nan ,.e eden bir gezinti yapmııtır. tuğladan dunr m~vcuttur. :Jl nunıa- 7 8 llJ - - ~ - -

. . . . . . parllm-entodan tahsısat alan kımseler V t k l" d- .. 129 t cdir o • - P- - - ,- • • • ne gırmesını temın edecek, zıhınler- .
1 

k 
1
. . d b t h . ti apur e rar ımana onmuf rah arıın tamamı uman · me r · l."1

9 
:::ı __ _ A -= _ __ l!!J 19 

itimadı iade eyliyecektir. işte efendi- zaltılmasını ıstedıklerı haber verıl- İtalyan sefiıi cenaplartle konso· radır. :->5 numaralı mahal tamamı 110 ' ,., l!!i 
de huzur ve sükunu yeniden tesis ve ı e ra ıçenın. e .u a. slsı arının .a- ve misafirler arasında t:ulunan Beher metresi tamamı 7 liradan 9oıı li l' ____ e:•· ___ •

1 

_ ı-., ___ li 

lerl Cemiyet sizi bu vadide teşriki mektedir. M. )lak D?nald krala ve los ve konsolos!uk er&cinanı ka· liradır. Bahçesi U3 metredir. Beher 1 l • • ii 
JMsaiye da,·et ediyor. (Sürekli alkıı;;;. ailesine bu hareketlerınden dolayı metre murabba 3 liradan 429 liradır. 
lar). ., te~kkür etmiştir. raya çıkardıktan sonra saat tam 58 - 60 numarah iki dükkan -.,·e üstü-

M. Lenoks, ilin-ten demiştir ki: P_ren!'I de gadesel parlam~ntndan alhda yoluna deyam etmittir. ne müsadif dört odadan ibaret mahal 

B U 1 d •t• t b h d 1 tah~ı!'lat almamakla beraber mılli mas izciler buradan Rados, Yafa terin m~hası ceman 60 metredir. ug n er e ı ıma u ranın an pe c • t . . 
ok b h d · ı· c · t• Ak rafların ar..altınmasına on bın ngıhz 1f ve dig-er Akdeniz limanlarına Talip olanların kt)·meti muhammen~.si·. ç a se ı ıyor. emıye ı ·vam, . k d . . 
cihanı t~n,·ir ,.e ona rehberlik edecek rası nispetinde iştıra . e eceğını b .tşve uğrıyarak memleketlerine avdet nin iki dükkan maa odalar tamamı ıkı 
kadar kuV\·etli olduğunu ispat et:ne- kile bindirmiştir. e decekJerdir. bin beş yliz liradır. . ~ali~ ola.nların 
lidir, şüphesiz, Cenevre mucizeler di· M. Macdonald siyasi rakik le• kıymeti muhammene.c;~nın ~t~e~ e ~u-
yarı değildir. Maamafih, erat ~ e rlle mUcadeleye hazarlanıyor. 8 k k •• ç· l sip yü:ıde onu nıspetınde ~k~e-
. t ·ı h",. b" t ft . Lonra 7 (A.A.) - Parlılmen10, 8 lr OY tmen 0 sini müstasiben 24 - 9 - 931 tarıhın-
ıcraa ı ı e ı .,. ır ara a azım ve ıı;e- ' ,.., Ü · KE · · · ·· 
bat zilmiyetinin daha mes'ut netice· yarın toplanacaktır. Siyasi mahafil, 1 RK ANONiM ŞıR TıNDEN de saat 14 ten 17 Y~ kadar hılmuzayc. 
ler vermh"eCeğini ispat edecektr. hükumetin bir tehlikeye maruz bulun- Bakırköy Çiır.ento 'I ü k Anonlın şir- de ve bih·ekale muracaa-t olunm:ısı 

Cih • b .. ··k . belk" d duğu ftkrinde değildir. Mi!cliste kuv- keti he} 'eti umuminsi 24 eylül 1931 926- 6ı;ı86 numaralı dosyasından faz. 
.. id. bia.nmd de.n ?ç~umız~de bı .~ ~iod~ l vetlerin ne surette tevezzu e-decrği tari hın ! mi.ı~adif pe;ccmbe gi.ınü saat 11 ta maIOmat ita edileceği Han nlunur. um ı z e ır: ı ı • en u um ı - " 
kırmağa kim cesaret edebilir? yarın akşam anlaşılacaktır. de Jst:ınbul Do: dilneü ~~a ıı ıf han 7,8,9 

B h •t L- hararetle alkışla M. Mak Donald, Avam kn.mara~ın numaralarda toplı.nılmak. uıere fevkalade 
Jstanbul Kadıköy sulh icra daire-

sinden: 

Bugünkü bulmacamız 

1 - Tulu vakti (5), eski serpuş (3) 
2 - Derece 0), tenhaya çekilınei' 

(6) 
3 - Zenci (4), ot (2) 
4 - Jfapı (3), bir şehir (6) 
:> - Terbiye (4), emniyet (3) 
6 - Kızmak (6) 

7 - Jp (2), besteli güfte (5) 
8 - Güç (:!). feza (4) 

9 - Fecuz (5). papas (5) 
10 - Hane (2), zahmet(~) 
11 - Çalgı (3), yetişir (3) 

As. !\I. 
tır. 

u ı a IJ'C, nmış- . 1 k . . d d"l . . " k"l t da hükuemdin umumi sıyaseti hakkkın o ara · ıçtımaa a\et e ı mışıır. "e · .. e en 

Cet~. tatil edilmiştir. da izahat verecektir. veya asaleten IAııkal ellı hisseri hamil 
olan hi~sedarların 17 eylül 9;:H tarihine 
kadar hisselerini şirket merkezine 'eya 
bankalara tevdi edip mukahilindc tirket· 
ten duhuliye var11 kala rı al maları ilAn 

Bir borçtan dolayı mahcuz olan kar lLAN 

('~lee, tekrar acıldığı ıaman, altı k'> M. ~~ı~,·in ile M.. Samoel de birer 
misyon teşkil edilmiştir. Bu koınis- nutuk ır.oylıyece~lerdır. R~ye, yoll~r 
yontar öğleden ı;;onra reislerini inti- ve çareler komı~yonu denılen komıs-
ha d• kt" yonun tt>şkiline ait müzakeret netice-

P e ece ır. i . 
Meksika cemiyeti ekvama s nde, müracaat edilecektır. olunur 

RUZNAMEi MÜZAKERAT 
ahnıyor 

Cene,-re, 7 (A.A.) - Saat 12, .ı:; te 
M. Titülesko İngiltere, Fransa. Al· 
ma.rıya. Japonya Ye lsp:ınya mümessil 
teri tarafından imza edilmiş olan ,.e 
Mti<sikanın Cemiyeti Akvama ginneğe 
davet edilmesi teklifini havi huJu. 
nan mektubu okumuştur. Ru teklif. 
müttefikan tasvip edileceğinden Mek· 
sika, istediği veçhile tatmin edilmiş 
olacaktır. Meksika. Cemiyeti Aha
m& girmesi için vuku bulacak da,·eti 
kabule karar verdiği takdirde cemiyet 
misakının blrlncl maddesinin icabatı · I 

ingilterede I - l ley"cti idarenin malf teklif atı ve 
bu hususta kendisine \'erilecek seUhiyetin 

tesbiti. 
2 - 1 le) "eti idarenin ikmali. 

················································ ············ 
Avam kamarası açıldı 

Londra, 8 (. A.A ı - Avam 
kamarası bugün açılmıştır. Kıral 
beyannamesinde vaziyeti maliye· 
nin içinde bulunduğu bugUnkO 

şeraitin, nazırların fikrince mun· 

zam vergiler tarhını ve mali 
mesarifte tesarruf icrasını icap 
ettirdiğini ehemmiyetle kay· 

detmekle. met'elenin b .ttetkik ı 

1 azım gelen tetbirlerin alınmasına 
tavsiye etmektedir. 

M. Henderson, hükumetin mec
listen ne zaman itimat istiyece
ğini ıormuı. M. Makdonald bu 
aktam itimat mes'eleıini mevıu 

babı eyliyeceği cevabını ver· 
mittir. 

yola ,·e aynalı dolap ve ~:ıire 20 ~y'ii! Gcarlı kariyesinden Tomak oğuıt•· 
931 pazar günü saat l:l ten 16 Y~ ka· rından Haı;ıan oğlu 287 tevellUtlü r.tuf 
dar Kadıköy pazn mahallinde satıla- tafanın ölümüne hakları miilha1' 
cağından dellaliye ve ihale, pul bt"de1· k~_riye~e 1\lu~t~fa Zt'\'Ce~i Hatuncnğlı~ 
leri mü!"te · .. ; ·ı olmak Uzere ta· mu~deıaleyhı 1 ?~~mak og!u I:ızet ale)'lı 
. • rı .. ne aı ne ıkame eyledıgı mumaıleyh Mustaf• 

lıp olanların orada bulanacak memu· nın 330 senesindenberi hayat ve ~ 
ra müracaatları ilan olunur. matı meçhul olduğundan bahisle gaiP" 

liğine karar itası talep \'e davasııt• 
U'lkUdar 6 ıncı icra memur· dan dolayı icra kılman mahkemed• 

mumaileyh Musiafanın 330 senesind• 
askere sevkedilerek havat n mematı 
merhul olduğu şube derkenarmdan • 11 

lasılmnkla kanunu medeninin :n ,.e 31 
in~i maddelerine tevfikan mumaile)'lt 
Mustafanın ha)at H mematından t.•· 
herdar olan kimselerin bir sene 1..arfı~ 
da mahkemeye malumat vermelt.fl 
ilan olunur. 

luqundan: 
Bir borçtan dol ayı mııhru z \'e para\·a 

çevrilmesi mukarrer bulunan lıir adet 
Bor markalı Fransı z rnamuiatından pi• 
\"anc \ "C oda takımı hah ,.e 5airenin 
J 3·9·931 tarihine mÜ!'adlf pazar ıtünü 
saat 9 dan J 1 e kadar Üsküdarda açık 
türbede Hüdayi ~okağınd3 5 numaralı 

hanede açık arttırma ııuretile ıatılaeağın · 

dan hazır bulundurulaca '< mf'mura mü· 
racaat ttmeleri il~n olunur. ( J 6441 

............................................................. 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 
neşriyat müdürU: Refik Ahmel 

\'AKIT l\la tbaası 
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&lt.0. ... AL ..... E t dğ -d- ı-
Çatalca •t. .... Jgtut" ..... mnıye san ı ı mu ur u-

.... tı lhtfJacı için qatıda 1uılr U· 
mam odana llenf •IHk'M Aretlle ğ- d n e 
aatın ••••eaktır. Şarta ... " eftafl- un e . 
•• sill'IHk ı.tt1ealerln her sh •e ta

kir •••• ...... Act.,.wı ahpp •• clemir 
••••• 'iMi A...- Şirketi tanfmclaa cilaeti 

Jfplerln de nldl •••ne•l•d• s. K. O. Muhammen Ht11p 
SA. AL. Ko. mrilracaatlan. (!11) • t• kmned Ne 

Mtrhanıtan dns "' rıtvıne 
mnkı \ e lftÜtt*fftıllıı 

...._ •rksrsu •1111•• Adapalal'IDda ilturoa d•ann· 
fa klfa .- Hafd Alamet •e Ambarlı otla Yereıeli ve 

Clui Jllktan 5996 S9 Kiçük Multaf~a Molla Hüı· 
Ha ... odana IOJJOO ,.. ..alaalleeincle Ali eleneli .oka· 
ihale tarihi Saati tında atik 22 cedit 10 numaralı B. 
ıs· t · 931 11 Wr hu•in tamamı. Melamet Hıua 

ç..c1ar tarlua, .ota tabalıbaae cact•m uU. Çarkmyu 
•ecr• tren ~ ile .. Wut allpp " ._.. ralaeme • • • 
~~ tqkil eden 7 paYİJoa iki ambarı •üttesail bir bap Çatalca Maı. •mil Ottlracı f"• 
~ Clairlli, motlr Ye teapblln •e teferruab aaireai, ha· aptıda 1uılı frna od••• lleaf .ı ... 
__ ., ~e, dik& ...... muuıoalaaae •• .ateacldit kal& uaalll• .. tın ahna.-ıar. Şart••· 
..... •iıEIM ........ llni eleldrik daireli •• 24 dinim ı - Ye ... , .. ıir .. iMiJ•ı.rill .... 

170.,... tarla11 ınalateYi emftlia 1697 numanh lraaaaa si••• talbtlerta de ftldt •aa17eaJa. 
rlateai.d• bir buçuk ay mlkldetle ve a,.•k arttarma anretile .. 1. K. o. SA. AL Ke. .... •lra-. 

"" talan. (117) • ltl98 MbJıta çakanlmtfbr ilaalei tftelireai 1931 1ene9i Eyllll &JICWI Cinai Jmtan 
otmuneu çarpmha gilnli .. at 14 te Adapazannda Ziraat bu- Fınn otl•n• 80,000 
k .. mn bulandatu binada yapalacalctar. T aJip olularan " arttarma ba•I• tarUal Saati 
p.rtlan bakkmcla daha fazla mal6m•t almak •e faltrikafl .... 15.1.uı 15 
isti1enlerin Adapaıarında Ziraat banlc Hına l&mmu mlucutlan • • • 
11111 olunur. (2350) Tepbaat fınaı itfa tırra ~11aa &-

....-.-----------------...:...---- teni mtlnaka1a uıallle almacaktır. Şart 
Bandırma asJlye hukuk mah eme&lndenı 

Bandırmanın Kayacak karyeaiadea Ha.an k111 F at.. ile 
· Ali otla izzet an11aclald llotu-* ......... ..,..._ icra 

Wmaa anıbakemeat aetice.intleı 8ia.a~ .. tanfwt6 bOfu
..aanna 6-9-931 tarilliMe llllWli tla;pis ıh lk lwe l'JllHa 
arar verilditı t.Olit ...... • . ........ illa ·••r.(2349) 

lstanbul Deniz Levazım Satın 
Alma Komi yonundan: 
40 toa •*°' 
1~ kalem dikit •e 
kadara malıemeıi 

Saat 
Aleai •Dnalwa ihaleli 9-9-tlt carl!l•ba l 1 

.. .. .. 10·9-931 ,., ... - 1 
11 kal•• ı ........ 
•ltenev•ıa " " " to. ·'31 " 14 

Deniı l.uwyetJeri illtipa ip.,... .... ,..... "kale•......_. 
.. t.ıza anncla ıe.t•riln ila we ...tliude ....a.n cra edile
eeltir. ş.ıt.ıı.elerini laer " na•• li
~~l:·!flt.i---.-.ı1~~·-..ıw ..... ..,_, • JCa. -n.m.. a Deniı Le.a11m Salaa al'.. lcomllfoauna ... aca

(1818l 

Güzel San' atlar :akademisi müdur-

. - Mi..S ~lfiae l 111 •--lart 99.• • derece tabiil 
,armot oldutuaa dair rami YeRıld laaiı oıuı.r, mi .. :ıja ku.._ 
elan k.WJe "9ai llt • Wr imb~..,. IMali;lan tak
tirde kayıt vekabul oluaarlar. 

Kaim. heykel •• teıyini un'atlar tubeJeriae orta mektep 
unbtn YeJa o deece tablil slrmlt olular kabul olunUJlar. 

'J. - Kayat iç;n ıirdeld ewak ile mlracaat etmek lka111dar: 
1 -. Mnemiye hit.bea bir Wicla. 
2 - S.hbat ft ... pkaclet.......ı: 
a - ikametılh ......... u .......... 
4 - .. atlet fotvaıaf. 
s ae..t&lalltft9İbll. 

alelNa lsafd • W.all pUartai Ye perfftllte tlaleri 
c 12 J• •• lS fea 16 J• kadu olmak Oaeıe to eylll 
15 ~ . .... 9SJ , ....... kldar ...... edecek. 

....._ 15. W,.illlenel 95 i tariWncle bqlaaacaw.r. (2276) ! .,.. __ 

ume •• naatını lirmek JIU7enlerta 
her sUn •e taliplerin de'tÜll •aane
alnde- S. K. O. SA. AL &e. •••• •ln-
.. tlan. (118) .... 

Ciui llldan 
Fınn odana --
tJaale tarilai Saati 
15-9-931 11 

• • • 
SikHeld kıtaat llatlya• lthl llftr 

tl ve arpa kapalı larfla •habuJa 
konulmaıtur. lllaleaf le - 9 - '31 
,.qembe sini ••lwr eti; tlAt 11 •a. 
Arpa aaat 15 ıe. Slq .. ıa*erl aatd 
alma ko•lqonanda yapılae1itır. (Şart 
Mmelerl l11nlr, ATdıa, J)ealsll tabii 
.ıma komlıyonlanll4a _,ycattar.) Ta. 
Jlplerl• 1Artaaıae almak ,. mbakua
,. sfrmek bere temtut w teklif ... 
•elerlle Slke4e _.. ko..,_. 
•lracaatlan. (175) - (-> 

• • • 
K. o .••• top. fınıu ~ .... 

.... kapalı •rf -..--·-tarih pazartesi dal ... , 11 •a I~ 
lahnacakbr. Tallpl_.. ~·•"wl 
ekamak ve •IH\ı•n ~ et_. 
here ,.,.. .......... .,,,, ~ 
Jarfle hlrlfkte Koa.. a ~tlan. 

(dl)-- (2205) 

950 

916 1034 

700 1558 

3227 

2100 7021 

752 7711 

Balatta Hoca Ali mahalleıinde ha 
mana eokaiıada eski ve yeni 51 nu 
maralı bir haaenin tamuar. Efrel Ef. 
Eyüpte Kı:almMÇit maballeeinde 
yapar iableei caddeei• aki 25 
reni 21 numaralı bir banenia ... a 
....... HllHJIDHl•I 
Ejrilmpıda Hacı l~u mahalleeüa-Bil••le WIYelrAle 
de eenedea lbrahim ala mahallenFatma H. ı .... 
elynm (Heldmçelebi) ıokaimda tallala Nimet H. 
atik 12 cedit 16 numaralı bir hane- De Nmret .... 
nin ta•amı. affer, ...... 
imla , Mellmet Refik , Ala .. t Nenat ., .. 
Kapandakikte Elna zade mahal· 
ı..u.de atik Tepebap cedit Tepe 
.... cadclainde .eald 14 yeni 4 -
marala lair ha-in &••ama. Alamet Ham&B lf. 
~ Be,.m mahalWiacle 
Yı eobimda atik 9 ceclit 
1 -alı Wr •nenin tamamı • ...,._ S..nlf 
~._nnbapAWul· 
lah ala maballeeinM AmiJe toka 
..... atik 1 - 3 -1 mamrer 3 
mflbrrer 3 mükerrer 1 ceclit 3, 3-1 
a - 2 3-3, a munaralı ı...... Y• 
•llmhk Ye ahır Ye araltalık Ye • -L.I.. 
aiaftt dairesini mlfte•il Ye dırtMe~et IAU1p 

lllUara maiı.ml haYi ldifldin ta· Yekill Mela.et 
mamr. Hllıltl & 
Aia1olmpmda Yüap ala mahal-
leaincle Valide camii terifi tokaim Bahatlia Ef. ft 
da atik 12 ntanaralı bir hanenin ~if~H. ........ 
Y~le ŞeY1reti1e m .. alleeiade 
Nislr Ye tıa.ı eokatında 1 - 8 
..........ır ... \ahçe iki ...... 

El. 

• 
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Kız ve Erkek - Leyl1 ve Nehart 

is tiki dl Lisesi 
ilk, Orta ve Lise kısımlarım muhtevidir. Bütün sınıfları mevcuttur. 

Talebe kaydına başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri 12 den 17 ye kadar 

müracaat olunabilir. Şehzadebaşı - Telefon 22534 

Çanakkale nafıa baş 
mühendisliğinden: 

1 - Çanakkale vilayeti dahilinde Çanakkale • Balıkesir yolu 
Ü zerinde inşa edilen Çandere köprüsü anrajmanları ve İncesu 
köprüsünün iksa tertibatı aleni münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın bedeli keşfi 2357 lira 49 kuruştur. Münakasa 
26-9-931 tarihine milsadif cumartesi günü saat 15 te Çanakkale 
Yiliyetinde yapılacaktır. 

............ i"L;;ii·;;-t;f;b;rii ın•·ılAp Llsele•I r:b;:-uk;-o;1;,] 
fü~:::::mi Kız ve Erkek i .. A • · 1 ~l•e Kısımlan 
1111 Rc:~;·::::~:::::~:;:~~-:•m•~~:,:~~:!.' Ecnc~ ~~•,::~.~en~ '!~.~:rine ::;.,l~~:ı·=::~:, 
. ... cak bı"r mükemmcli•·cttedir. '!'alim \ 'C terbi .. e he~·etleri memleketimizin en güzide muallim \·e mürebb )erinden mıir 

i:"_i:.·=.=.=.~:. keptir. \ na \ c Bab~ yavrulannı i N K { L A 
1

P L 1 5 E L E R 1 N E her hususta tam bir emniyet ve buz 
kalple teslim edebilirler (~1ufassal izahname vereceğin iz adrese gönderilir l\lektep Nuruosmani ededir. Telefon 2001 

ı : :::::r:m::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::nı:::::::: r:::::!·.: •• =:.:r-._::r:r=·= •• = •• =ı·.· =.-=.·.=iifi=.· •• =i.!!5 =.·i=.· =.· =.· =.=.=.· =.·:. •• ==.· =.· =-.. ·=.==.·=.=.=.=.=.=.= .. ·==.=.·.==.= .. =.· =-.·· .... .: ··········································-··················-···--.. ·-············ .. ·-· ...... . 

Kız ve erkek 

Leyli ve Nehari 

- Nişan taşında 

Şişli Terakki Lisesi Ana • ilk 
Orta· Lise 

Tekmil sınıfları ve ecnebi lisanı öğrenmek için Fransızca, Almanca, İngilizce kursları ve Kı 
Erkek talebe için ayrı binalarda ayrı leyli teşkilAh mevcuttur. Her gün saat 10-17 ye kad 

l ~ talebe kaydedilmektedir. Mektep talimatnamesi meccanen srönderilir. Telefon: Beyoğlu 251 

~ - Tesis tarihi: 187:.:9~~~~~~~~~~~~~~ 

- SEYRiSEF AiN 
Mcrli:cz accntası: Galata köpril başı B. 2362 
Sube A. ·ırkecl Mllhilrdar zade ban 2. 2740 

Çanakkale Nafıa başmühe 

disliğinden: 3 - Münakasaya iştirak edecekler teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni gUnde saat 15 e kadar Çanakkalede 
makamı vilayete vermeleri lazımdır. ti 

TRABZON POSTASI 

(CUMHURiYET)lOEylül per
şembe 17 de. 

Çanakkale - Balıkesir yolunun muhtelif mahallerinde i 
edilecek olan beher adedi 2610 lira 16 kuruş bedeli keıifli d 

4 - Taliplerin münakasa şartnamelerini Çanakkale, Istanbul, 
irmir başmühendisliklerinde mütalea edebilecekleri ilan olunur.(2362) 

1ürk 

lerinzn en 

büyük va zil esi 

nedir 

Çocuklarını Tutumlu VE 

O halde derhal 

Muktesit 
Yetiştirmek. 

' 

ZiRAAT 
Bankasından 

Hi~ ftllUll 

1 

MERSiN POSTASI 

( INEBOLU ) 11 Eylül cu
ma 1 O da Galata rıhtımın
dan kalkarlar. 

• ıt 

Çiralı fabrika kütük 20 m3 
Cıvata 1000 Tane. 
Yukarıda yazılı iki kalem 

eşya pazarhk ile alınacaktır. 
Teminat % 1 O dur. 
ihale 15·9-931 saat 16,30. 

(2337) 

•• 
idare fabrikasına IOzumu 

olan muhtelifülcins 8 kalem 
demir malzemesi mübayaa 
olunacaktır. 

ihalesi 17·9-931 saat 16,30 
teminat o/o 10 dur. (2304) 

adet tamirci kulübesi 17 - 9 • 931 taıihinde ihale edilmek üz 
19 - 8 - 931 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı z 
usulile münakasaya çıkarılmıştır. Taliplerin yevmi ihale o 
17 - 9 • 931 tarihine mnaadif perıembe günü ıaat 15 ten e 
Çanakkalede makamı vilayete ve prtnameyi görmek ve tafıi 
almak istiyenlerin Nafıa Bqm&bendisliğine mfiracaatlan il 
olunur. (2363) 
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nazarı dikkatine,, 
Istanbul iskan müdürlüğünden: 

Muayenehane Nakli ___ ... 
Emrazı zfihreviye teda· 

Dr. Horhorunl• ~hanesi Beyoğlu Tak· 
sım Zambak sokak No. 

41 e nakledilmiftir. ______ ,. 


